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“Empreendedorismo é gerenciamento.” 
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Resumo 

O estudo investiga a forma como as Startups implementam as metodologias de 

Business Model Canvas, Lean Startup e Desenvolvimento de Clientes. Para 

este objetivo, entrevistas semiestruturadas são conduzidas com 

empreendedores de 52 Startups para compreender o comportamento na 

adoção das novas metodologias e sua relevância. Empreendedores, apesar de 

reconhecerem a importância de efetuar validações do empreendimento antes 

de entrar no mercado, optam por construir um produto e lançá-lo. Além disso, a 

prática de Business Model Canvas é bastante elogiada quanto a comunicação 

e visão estratégica, mas é vista como demasiadamente simples, pois não 

contempla projeções financeiras e deve ser utilizada em conjunto com outras 

práticas. E quanto a prática de efetuar coletas de feedbacks, os 

empreendedores afirmam não possuírem uma cultura organizacional para esta 

atividade, sendo vista como custosa e feita de maneira passiva. As 

descobertas são muito importantes dado o grande potencial econômico 

existente nas Startups. 

 

Palavras-chave: Lean. Startup. Business Model Canvas. Modelo de negócio. 

Empreendedorismo. Comportamento Empreendedor. 

  



Abstract 

The study researches how Startups implement the methodologies of Business 

Model Canvas, Lean Startup and Customer Development. Aiming this objective, 

semi-structured interviews are conducted with 52 entrepreneurs of Startups to 

understand the behavior in the adoption of those methodologies and their 

relevance. Even though entrepreneurs understand the importance of doing 

validations of the venture before entering the market, they choose to build a 

product and launch. Moreover, the Business Model Canvas approach is truly 

accepted as a tool for communication and strategic vision, however it is too 

simple, does not cover financial prospection and should be used together with 

other techniques. Regarding the technique of collecting feedback, 

entrepreneurs declare not having an organizational culture for this activity, has 

high costs involved and is achieved in a passive way. The findings are 

extremely important given the great economic potential of Startups. 

 

 

Keywords: Lean-startup. Startup. Business Model Canvas. Business Model. 

Entrepreneurship. Entrepreneurship Behavior
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Capítulo 1  
Introdução 

O histórico de geração de riqueza através da criação de produtos 

tecnologicamente inovadores e baseados no conhecimento científico trazido 

pela intensa participação da academia no Vale do Silício, causou grande 

impacto no mercado (FISHER, A., 1999). Atualmente, a região parece viver 

uma fase surpreendente na transformação da humanidade desde o início dos 

trabalhos de Bob Noyce juntamente com os pioneiros da evolução digital 

(Robert Noyce and Fairchild Semiconductor, 2001). A aplicação do método 

científico no desenvolvimento de empreendimentos inovadores vem se 

mostrando bastante eficaz. Experimentação, definição e implementação de 

métricas; tentativa e erro; redução da incerteza e o desenvolvimento e 

refinamento de modelos, fazem parte das técnicas utilizadas na criação e 

validação deste novo tipo de empreendimento. O objetivo é claro: reduzir a 

mortalidade prematura de empresas no setor de inovação tecnológica, 

chamadas de Startups, as quais são responsáveis pela criação de novos 

empregos nos Estados Unidos (KANE, T.; MARION, E., 2010). É pela imensa 

habilidade de gerar riqueza, que a região da Baía de São Francisco tem se 

tornado uma referência mundial em alavancar novos empreendimentos 

baseados na exploração do método científico e geração de valor econômico 

(HAMEL, G., 1999). 

O termo Startup tem um significado especial para o Vale do Silício: ao 

invés de ser apenas uma "nova empresa", que geralmente refere-se a um novo 

e pequeno empreendimento com um modelo de negócio conhecido, o que 

prevalece é o significado mais ambicioso traduzido em associação com o termo 

"escalável". Uma Startup escalável procura atender à demanda de largas 

escalas, fornecendo serviços e produtos inovadores, na busca por um modelo 
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de negócio repetível e escalável, que possa transformá-la em um 

empreendimento lucrativo de alto crescimento (BLANK, S. G., 2010). 

Normalmente, as Startups necessitam de um capital de risco, e, diferente de 

uma empresa que também é nascente, mas não é escalável, ela consegue 

atrair este tipo de capital devido ao grande retorno que pode ser conseguido 

pelos investidores (CHANG, S. J., 2004). Segundo a definição de Blank, S. G. 

(2010) "Startup é uma organização temporária à procura de um modelo de 

negócio repetível e escalável." 

Em tempos de quebra das tradicionais barreiras para alcançar a escala, 

reduzir o ciclo de vida dos produtos, em conjunto com uma dramática redução 

dos custos ao se iniciar um novo negócio na era da tecnologia da informação, é 

natural que as oportunidades para os empreendedores tenham expandido 

(HILMOLA, O. et al. 2003; BLANK, S. G., 2011). Especialista internacional na 

metodologia conhecida como "Desenvolvimento de clientes", Blank, S. G. 

(2007) enfatiza que Statups procuram um modelo de negócio, enquanto as 

empresas já existentes apenas o implementam. Logo, para aumentar as 

chances de sucesso de uma Startup, é necessária a experimentação no 

modelo de negócio (CHESBROUGH H., 2010), e o teste contínuo do produto 

ou serviço, adaptando e ajustando antes que resulte na perda de recursos 

essenciais (capital, tempo, esforço humano) para produzir algo que os clientes 

não desejam (MOOGK, D. R., 2012). As estratégias tradicionais objetivavam 

seguir metodicamente o plano de negócio. Atuava-se de maneira “discreta” até 

que o produto final estivesse completamente pronto. Só então é que se 

efetuava seu lançamento, fase mais custosa, com mais riscos e pior 

gerenciada (HULTINK, E. J. et al., 1997). Ao invés disso, o método de 

desenvolvimento de clientes procura uma produção mais ágil: uma vez que o 

Produto Mínimo Viável está disponível, é importante sair do escritório para 

buscar feedbacks de clientes sobre o produto e suas funcionalidades, iterando 

e modificando o produto e o modelo de negócio à medida que conhecimento é 

adquirido no processo (BLANK, S. G., 2007; HUI, A., 2013).  

Ries, E. (2011) afirma que a maior parte das Startups não obtém 

sucesso. Em todos os casos, a maioria das falhas poderiam ser prevenidas e 

normalmente o seu ponto fraco está na falta de clientes, independente da 

qualidade do produto. Especialistas tem chamado a atenção para o caso de 
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excelentes produtos estarem virando commodity, melhorias focadas apenas no 

produto entregam cada vez menos valor aos clientes (CHESBROUGH, H., 

2011). A junção de excelentes produtos aliados a grandes modelos de negócio 

é o que tem feito a diferença no mundo competitivo da inovação tecnológica 

(ZOTT, C.; AMIT, R., 2012).  

Segundo a definição de Ries, E. (2011), "uma Startup é uma instituição 

humana desenhada para entregar um produto ou serviço em condições de 

extrema incerteza". A definição é proveniente da metodologia Lean Startup e 

põe ênfase na constante busca pelo casamento perfeito entre produto e cliente. 

É essencialmente baseada no ideal de que Startups são hipóteses, e que é 

preciso aplicar o método científico na identificação de oportunidades de 

mercado, redirecionando o produto em relação às respostas obtidas. A 

descrição apresentada vai muito além das definições comuns, onde uma 

Startup é considerada apenas um bootstrap (WINBORG, J.; LANDSTRÖM, H., 

2000) ou uma versão reduzida de uma grande empresa. Englobam-se também 

casos onde as Startups estão dentro de organizações com e sem fins lucrativos 

ou até mesmo em instituições governamentais (MOOGK, D. R., 2012). 

Devido à grande taxa de mortalidade presente na criação e condução 

das Startups, várias técnicas e metodologias foram criadas e aprimoradas 

(WALL STREET JOURNAL, 2012; NESHEIM, J. L., 2000). O objetivo é a 

redução do tempo e dos recursos envolvidos no caminho da Startup até o 

sucesso. Quebram-se antigos paradigmas onde técnicas de grandes empresas 

eram utilizadas, pois acreditava-se que Startups eram versões reduzidas das 

mesmas. A ideia presente nas novas metodologias se refere à construção de 

uma instituição com foco no aprendizado. São testadas hipóteses relacionadas 

aos clientes, mercados e suas oportunidades e aprimoradas por várias 

iterações, visando-se adquirir conhecimento sobre a demanda criada (BLANK, 

S. G., 2007; RIES, E., 2011). O modelo de negócio é também adaptado para 

atender ao cenário de constantes mudanças em que estas instituições estão 

inseridas. Dessa forma, pode ser modificado de maneira rápida, possibilitando 

a experimentação e fácil comunicação da visão estratégica (LAMBERT, S. C., 

2012). À medida que se evolui no aprendizado em relação ao produto 

construído e entende-se bem as necessidades presentes no mercado 

consumidor, a Startup vai arquitetando o caminho para automatizar processos, 
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construir uma clientela base e, por fim, escalar. Todo o processo requer muito 

empenho e a aplicação de práticas de gerenciamento por parte dos 

empreendedores. 

 

1.1 Objetivo 

O presente trabalho visa analisar de forma detalhada as novas 

metodologias para a criação de Startups. São contempladas três técnicas para 

o desenvolvimento de uma Startup:  

1. Lean Startup: aplica as práticas e conceitos de Lean Thinking, desenvolvidos 

pela empresa Toyota, no contexto de incertezas em que uma Startup está 

inserida, objetivando-se redução de falhas e aprendizado (RIES, E., 2011; 

LIKER, J., 2014);  

2. Business Model Canvas: propõe uma ferramenta auxiliar à visualização, 

concepção e experimentação em modelos de negócio, objetivando a inovação 

não apenas na construção de produtos, mas também na estratégia do negócio 

(CHESBROUGH H., 2010, OSTERWALDER, A., 2010);  

3. Desenvolvimento de clientes: aplica modelos para diminuir o ciclo de vida do 

produto e inserir o cliente nas fases de desenvolvimento, fazendo com que a 

Startup mantenha o foco em atender necessidades reais do mercado (BLANK, 

S. G., 2007).  

Para o presente trabalho, essas três metodologias serão abordadas 

como: "práticas atuais para desenvolvimento de uma Startup". Essas técnicas 

são apresentadas como uma solução para diminuir a alta taxa de mortalidade 

presente neste tipo de empreendimento (RIES, E., 2010; WALL STRET 

JOURNAL, 2012), é nesse contexto que surge a pergunta de pesquisa desta 

dissertação: 

 

 Como os novos empreendedores de base tecnológica implementam as 

técnicas atuais de empreendedorismo em suas Startups? 

 

Para responder esta pergunta, busca-se primeiramente compreender e 

fornecer o arcabouço teórico para o entendimento dessas técnicas. Logo após, 
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procura-se entender o comportamento dos empreendedores na adoção das 

mesmas abordando: (1) se eles realmente adotam estas práticas, (2) se foram 

importantes para o empreendimento sendo desenvolvido no momento, (3) Se 

eles possuem críticas às técnicas e utilizam variações das mesmas ou técnicas 

complementares.  

Com a visão dos empreendedores, é possível abrir caminhos para 

estudos mais aprofundados em alguma das técnicas aqui apresentadas e 

possíveis críticas às mesmas com relação à visão e comportamento do 

empreendedor em sua adoção. Para o propósito desta pesquisa, abordaremos 

apenas Startups de base tecnológica. 

1.2 Metodologia 

Para compreender o comportamento dos empreendedores na adoção 

das práticas atuais para desenvolvimento de uma Startup, é preciso analisar 

seu comportamento e sua opinião em relação às mesmas. Devido a este fato, 

foi construído um roteiro de pesquisa baseado em métodos qualitativos a 

serem aplicados em uma determinada população de empreendedores.  

Os métodos qualitativos se mostram mais eficazes para esta pesquisa, 

pois possibilitam uma análise detalhada na identificação e entendimento do 

comportamento dos empreendedores (GARTNER, W. B.; BIRLEY, S., 2002). 

Bonoma, T. V. (1995) analisa mais profundamente a aplicação destes métodos 

de pesquisa e afirma que a pesquisa qualitativa é o principal, ou talvez o único 

meio de acrescentar conhecimento ao estudo do comportamento humano.  

Foi selecionado um grupo de Startups baseado no tempo de existência e 

dedicação dos empreendedores. Optou-se, assim, por estudar as mais 

recentes, com no máximo três anos de existência, pois surgiram quando as 

técnicas aqui apresentadas já estavam consolidadas. Dentre elas, foram 

selecionadas as que já participaram ou estão participando de ao menos um 

programa de aceleração brasileiro, garantindo que os seus fundadores estão 

realmente envolvidos com a mesma. As Startups são provenientes de 

diferentes estados brasileiros e países do mundo, sendo trinta e seis nacionais 

e dezesseis estrangeiras. Do total de Startups brasileiras, treze são de Belo 

Horizonte e nove da cidade de São Paulo, as demais estão divididas em outros 
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oito estados. Dentre os empreendedores estrangeiros quatro estão situados na 

cidade de Santiago, capital do Chile e os demais estão em outros nove países. 

Os empreendedores escolhidos de cada Startup eram sempre aqueles que 

ocupavam o cargo de CEO (Chief Executive Officer) na mesma, pois são 

responsáveis por atividades de liderança, tomada de decisão e execução 

(WIKIPEDIA, 2014). Para a análise da população, optou-se pelo método de 

pesquisa semiestruturada, dando a oportunidade de o empreendedor expressar 

sua opinião em pontos mais amplos como a crítica ou modificação de alguma 

das técnicas atuais para criação de uma Startup. 

1.3 Divisão do Documento 

 

O capítulo 2 fornece o embasamento teórico necessário ao 

entendimento deste projeto. São analisadas as metodologias de Lean Startup, 

Business Model Canvas e Desenvolvimento de clientes. No capítulo 3, aborda-

se a metodologia utilizada na condução desta pesquisa e os motivos na 

escolha do método. O capitulo 4 apresenta as descobertas feitas com a 

aplicação da metodologia, o capítulo 5 apresenta uma discussão sobre a 

pesquisa e trabalhos relacionados. No capítulo 6 este documento é concluído e 

apresenta-se as possibilidades para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  
Fundamentação Teórica 

Por muito tempo, tentou-se entender o motivo do sucesso de algumas 

Startups e a razão da expressiva taxa de falhas. Três em cada quatro Startups 

não obtém sucesso (GAGE, D., 2012; NESHEIM, J. L., 2000). As falhas estão 

relacionadas a diversos fatores, dentre eles: não atender à necessidade de 

clientes; não realizar estudos para reconhecimento do público alvo; escala 

prematura; falta de conhecimento necessário aos empreendedores ou ainda, 

não possuir um modelo de negócio aprovado e validado (BLANK, S. G., 2010; 

JNEID, M.; TANNOUS, A., 2012). Construir um produto que não atende às 

expectativas dos clientes, é uma das grandes causas para a escala prematura 

das Startups, apontado pelo Startup Genome (STARTUP GENOME REPORT 

EXTRA ON PREMATURE SCALING, 2011). 

O aprendizado durante a etapa de desenvolvimento de uma Startup é 

fundamental. É muito importante desenvolver processos organizacionais, onde 

os conhecimentos possam ser assimilados em conjunto com os clientes da 

empresa, a fim de oferecer novos produtos e serviços, sempre inovando e 

atendendo as novas expectativas (CEGARRA-NAVARRO, J. G. et al., 2007; 

GARVING, D. A., 1993). Compreender o cliente permite que os 

empreendedores construam sua visão em relação às necessidades e 

problemas presentes no mercado e, dessa forma, consigam focar os esforços 

sempre na entrega de valor para o público em questão. A experiência 

empreendedora é importante, pois garante uma melhor adequação aos 

processos, rotinas e criação de padrões necessários ao sucesso da Startup 

(CHEN, J., 2013; ALDRICH, H. E.; YANG, T., 2004). A aplicação das técnicas 

torna-se, então, uma atividade natural. É comum acreditar em empreendedores 

que possuem histórico, mesmo que falho em outros empreendimentos, visto 
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que a experiência empreendedora atrai investidores e os torna mais confiantes 

no sucesso do empreendimento (KINIAS, I. G., 2013). 

O interesse neste tipo de empreendimento vem se popularizando e 

possui impacto positivo na economia de uma nação, a depender de suas 

capacidades de inovação e habilidades em conquistar mercados internacionais 

(KELLEY D. J. et al., 2010; FELÍCIO, J. A. et al., 2012).  Segundo estudos da 

Kauffman Foundation (KANE, T.; MARION, E., 2010) as Startups foram 

responsáveis pela maior geração de empregos em 2010 nos Estados Unidos 

da América e criam por volta de três milhões de novos empregos anualmente. 

Dessa forma, conclui-se que é necessário entender o comportamento dos 

empreendedores na criação e condução dos seus empreendimentos, pois a 

melhoria destes processos tem um impacto real no crescimento da economia 

de um país. 

A popularização neste tipo de empreendimento tem sua origem na 

redução drástica de custos para a criação de uma Startup. Entre os fatores que 

têm favorecido essa redução podemos enumerar: (i) a “comoditização” da 

tecnologia (CHESBROUGH, H., 2011); (ii) a computação nas nuvens (BAI, K. 

et al., 2013); (iii) o acesso à clientela através das redes sociais (RISHIKA, R., 

2013); (iv) a alavancagem praticamente gratuita oferecida por plataformas 

como iOS, Android, Facebook, Twitter, Google, Amazon. Do ponto de vista do 

desenvolvimento de software, alguns fatores também têm favorecido a 

democratização do empreendedorismo digital, sobretudo na categoria de 

empreendimentos em tecnologia da informação: 

1. Quanto ao produto:  os ciclos de desenvolvimento se tornaram mais curtos. 

Os recursos e o material necessários se tornaram gratuitos ou de baixo custo. 

O acesso a códigos e módulos open source está cada vez mais fácil e as 

equipes de desenvolvimento ficaram menores. Além disso, novos serviços em 

combinação com outros já existentes propiciam excelente valor na nuvem 

através de features, dados, efeitos de rede e API (Application Programming 

Interface) (BAI, K. et al., 2013);  

2. Quanto ao Marketing:  os custos ficaram menores devido à disponibilidade 

de canais de alcance amplo, que podem ser usados de forma mais mensurável 

e previsível que anteriormente (RISHIKA, R., 2013);  
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3. Quanto à receita: pode ser gerada de forma simples e contínua através de 

modelos de negócio diretos e métodos de pagamento online que se 

popularizam cada vez mais, como o comércio eletrônico transacional, os bens 

digitais, a cobrança de assinatura e a publicidade mensurada por clique;  

(4) Capital: pode ser adquirido não apenas por investidores, mas também por 

plataformas de doação, popularmente chamadas de crowdfounding, que 

canalizam pequenos investimentos de diferentes pessoas. 

Na escala global é marcante a diminuição do nível de investimento 

mínimo necessário para se criar uma empresa no setor de web para o 

consumidor. Dentre os fatores para essa alavancagem encontram-se: (i) os 

sistemas e aplicativos podem ser hospedados na nuvem em servidores da 

Amazon, da Google, ou mesmo da Rackspace; (ii) os esforços de relações 

públicas podem ser alavancados com ajuda de Twitter e Facebook (RISHIKA, 

R., 2013) e, não menos importante, (iii) as estratégias de vendas e de formação 

de uma carteira de clientes têm o suporte de plataformas de software como 

serviço tais como a Salesforce.com. 

Não apenas a redução de custos, mas desde o princípio da 

popularização das Startups, várias técnicas e metodologias foram elaboradas 

ou adaptadas. O intuito é dar suporte à criação e garantir que os 

empreendedores diminuam suas falhas no caminho para o sucesso. Essas 

metodologias propõem diminuir os recursos necessários nos ciclos de 

desenvolvimento do produto e fornecer ao empreendedor maior conhecimento 

acerca do problema sendo resolvido. Hilmola, O. et al. (2003)  expõem a 

importância desta redução de recursos e afirmam ser um dos pontos cruciais 

para o desenvolvimento de uma Startup. Segundo Kinias, I. G. (2013) é 

necessário que o empreendedor detenha conhecimentos específicos para 

reagir de forma rápida às mudanças do mercado. Zott, C.; Amit, R. (2012) 

afirmam que este será o grande potencial competitivo das empresas no futuro: 

possibilitar a inovação e exploração de novas modelagens de negócio. 

Na fundação de uma Startup, é imprescindível adquirir conhecimento 

sobre o mercado de atuação e o comportamento do público alvo (KINIAS, I. G., 

2013). Para isso, um outro conceito foi criado para estender o modelo de 

desenvolvimento de produto comumente utilizado. O anterior era composto por 

quatro fases, descritas por Blank, S. G. (2007) como:  
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1. Conceito: tem-se uma ideia do produto e a empresa efetua pesquisas para 

entender se os clientes aceitam a inovação;  

2. Desenvolvimento do produto: uma vez que os conceitos são validados, 

inicia-se a produção e são criadas todas as funcionalidades que se acredita 

suprir as necessidades do cliente; 

3. Testes alfa/beta: um grupo de clientes é selecionado e apresentado ao 

produto para efetuar a correção de erros e pequenas falhas que impossibilitem 

o seu funcionamento; 

4. Lançamento: é o grande dia, em que a empresa investe grandes quantias 

em marketing para que o público alvo tome consciência do novo produto 

colocado no mercado. 

Esse processo antigo foi bastante utilizado por grandes corporações e 

envolvia uma grande quantidade de recursos. Tomava-se em consideração o 

desenvolvimento de uma base de clientes e a compreensão do seu 

comportamento apenas durante a primeira etapa, distanciando os clientes do 

produto durante a fase de desenvolvimento (ZHANG, W. FAN, Y., 2006). 

Segundo Hultink E. J. et al. (1997), o lançamento era sempre a fase em que se 

consumia mais recursos, possuía mais riscos e era pior gerenciada nas fases 

de desenvolvimento de software. Além disso, poucas empresas mediam a 

performance dessa última fase do ciclo de vida de um produto. 

O novo conceito para desenvolvimento de produtos proposto por Blank, 

S. G. (2007) possui quatro passos, sendo elas: 

1. Descobrir clientes: nesta etapa o empreendedor deve entender os problemas 

reais do cliente e validar se o produto consegue resolvê-los de maneira 

eficiente;  

2. Validar clientes: define os conhecimentos para se validar o modelo de 

negócio, deve-se entender se os clientes pagarão pelo produto;  

3. Elaborar uma clientela base: busca-se aumentar a demanda para a parte de 

vendas;  

4. Construir a empresa: este é o marco para a mudança do foco de uma 

Startup. Prioriza-se a execução do aprendizado adquirido.  

Nos passos 1 e 2 são criadas várias hipóteses acerca do produto e 

funcionalidades que permitam testá-lo. Repete-se o passo ou avança-se no 

processo a depender dos resultados da validação e da necessidade de criar 
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novas hipóteses. Desta forma, o modelo exposto permite que o 

desenvolvimento do produto ocorra ciclicamente com foco nos clientes, 

tomando-se como base as hipóteses criadas e o aprendizado obtido. A este 

novo método de desenvolvimento de produtos, damos o nome de 

Desenvolvimento de Cliente. 

Uma vez que o empreendedor já possui conhecimento acerca do 

problema sendo resolvido, é necessário validar se o produto que a Startup vai 

construir atende a demanda da maneira como foi idealizado. Uma falha neste 

ponto é muito crítica, podendo resultar na morte do empreendimento (SONG, 

Z. L. et al., 2010). Geralmente, os empreendedores construíam o produto 

contemplando todos os escopos e requisitos imaginados, para então colocá-lo 

nas mãos dos seus clientes. Esta etapa consumia muitos recursos e diversas 

vezes resultava em produtos falhos, causando enormes prejuízos. A fim de 

diminuir o tempo necessário para colocar e testar o produto nas mãos dos 

clientes, criou-se o conceito de MVP (Minimum Viable Product), ou Produto 

Mínimo Viável. Esse consiste no escopo mínimo do produto, necessário para 

testar se a visão que os empreendedores possuem do produto resolve de 

maneira eficaz o problema no mercado (MOOGK, D. R., 2012). Diminuir o 

tempo de desenvolvimento do produto, para que esteja nas mãos dos clientes 

de maneira mais eficaz e barata, garante que empreendedores adquiram 

conhecimento necessário para optar por investir nesta estratégia ou descartá-la 

e construir uma nova. Esta prática faz parte da metodologia de Lean Startup, 

desenvolvida quando Ries E. (2010) aplicou os métodos de produção Lean 

(enxuta) da Toyota para o desenvolvimento de Startups (RIES. E., 2010; 

LIKER, J., 2004). 

Desenvolver de maneira eficaz um produto é imprescindível para uma 

Startup, mas também é necessário ter-se uma visão do modelo de negócio 

utilizado, que permita sua adaptação em ambientes de extrema incerteza 

(GIESEN, E. et al., 2010). Estar preparado para adaptar-se às mudanças de 

maneira rápida é muito importante. Hall, J.; Wagner, M. (2012) afirmam que 

empresas que constroem seus modelos de negócio baseados na solução de 

problemas possuem um desempenho econômico melhor. Fugindo das 

extensas definições usuais de modelo de negócio, as quais possuíam 

previsões de vários anos do faturamento e crescimento do produto, 
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Osterwalder, A. (2010) propõe um novo modelo. Com ele, pode-se, de maneira 

rápida, avaliar os diferentes aspectos envolvidos na modelagem de negócio de 

uma Startup, desde a fonte de receita até os parceiros chave e entrega de valor 

para os clientes. Este modelo é chamado de Business Model Canvas. O 

mesmo foi criado para ser facilmente adaptável, permitindo que os 

empreendedores evoluam seus modelos de negócio à medida que seus 

produtos evoluem. 

2.1 Lean Startup 

2.1.1 Bases para o Lean Thinking 

O conceito de Lean Startup tem sua base nos processos de Lean 

Thinking, que foram construídos a partir de princípios desenvolvidos pela 

empresa Toyota (WIKIPEDIA, 2014; MUHAMMAD, K. et al., 2013). Os 

princípios servem de guia para o desenvolvimento de ferramentas e processos, 

com o intuito de reduzir o desperdício, melhorar o aprendizado organizacional, 

expor falhas presentes em atividades chave, e melhorar a qualidade do produto 

(LIKER, J., 2004). O modo de pensar Lean é uma alteração radical na maneira 

como o sistema de produção opera. Os princípios também questionam os 

sistemas voltados apenas para obtenção de capital. Na Toyota é mais 

importante agir de maneira íntegra com seus Stakeholders (em principal os 

clientes), empregados e a sociedade, mesmo que a curto prazo a lucratividade 

seja comprometida (LIKER, J., 2004). Para a empresa, sete princípios serviam 

como base para guiar o gerenciamento (Tabela 2.1). 

      

Tabela 2.1 Princípios da Toyota (TOYOTA MOTOR CORPORATION, 2007) 

1 

  

Honrar o idioma e o espírito da lei de todas as nações e seguir ações 

corporativas abertas e justas, para ser um bom cidadão corporativo no 

mundo;      

2  Respeitar a cultura e os costumes de cada nação e contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social através de atividades 
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corporativas nas comunidades;  

3  Dedicar esforços para prover produtos limpos e seguros e melhorar a 

qualidade de vida em todos os lugares através de todas as nossas 

atividades;    

4  Criar e desenvolver tecnologias avançadas e fornecer excelentes 

produtos e serviços que atendam as necessidades dos clientes em 

todo o mundo;      

5  Adotar uma cultura corporativa que realce a criatividade individual e o 

valor do trabalho em equipe, honrando a confiança mutua e respeito 

entre os trabalhadores e a administração;   

6 

  

Buscar o crescimento em harmonia com a comunidade global por meio 

de uma gestão inovadora e, 

7  Trabalhar com os parceiros de negócio em pesquisa e criação para 

atingir a estabilidade, o crescimento a longo prazo e benefícios 

mútuos, mantendo-se aberto a novas parcerias.  

   

No modelo Toyota, a visão central é de que o processo correto produzirá 

os resultados satisfatórios, tem-se então uma busca a esse processo. Os 

princípios são a parte mais conhecida do modelo Toyota e hoje são aplicados, 

com adaptações, em diversas empresas e setores. Liker, J. (2004) identificou 

sete pontos relacionando o Modelo Toyota a processos, para formalizar o que 

conhecemos como Lean Thinking (Tabela 2.2).   

 

Tabela 2.2 Princípios do Lean Thinking (LIKER, J. 2004) 

Princípio 1 Embasar as decisões em uma filosofia de longo prazo (agir de 

forma correta com a empresa, empregados, clientes e a sociedade 

como um todo); 

Princípio 2 Criar um fluxo de processos contínuo para diminuir desperdícios e 

expor falhas; 
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Princípio 3 Usar sistemas puxados para evitar superprodução. Métodos de 

controle da produção em que atividades fluxo abaixo comunicam 

as atividades fluxo acima sobre necessidades (Lean Institute 

Brasil, 2011); 

Princípio 4 Nivelar a carga de trabalho; 

Princípio 5 Parar e resolver problemas. Detectar defeitos assim que eles 

ocorrem e para automaticamente para resolvê-los; 

Princípio 6 Trabalhar com padrões. Quando todos trabalham seguindo um 

padrão, facilita a busca pelo padrão correto; 

Princípio 7 Usar controle visual para tornar problemas visíveis; 

Princípio 8 Usar apenas tecnologia confiável e completamente testada; 

Princípio 9 Construa seus líderes internamente. Os novos líderes devem 

nascer de dentro da empresa, garantindo que eles adotem a 

mesma filosofia dos líderes atuais; 

Princípio 10 Desenvolver times e pessoas excepcionais. Promover o trabalho 

em equipe e garantir a pro-atividade dos times; 

Princípio 11 Respeitar os parceiros. Trabalhar junto com o parceiro, focar numa 

parceria a longo prazo e traçar objetivos comuns; 

Princípio 12 Veja você mesmo. Nunca tomar decisões baseadas em dados, 

mas sempre observar o problema acontecendo e conversar com 

os operadores para encontrá-lo e ajudar na sua resolução; 

Princípio 13 Tomar decisões lentamente e embasadas em consenso, mas 

implementar de maneira rápida, e 

Princípio 14 Utilize reflexões e melhoramentos contínuos para se tornar uma 

organização com foco no aprendizado. 

 

Inicialmente, os processos de Lean thinking foram difundidos para outros 

fabricantes de carro (primeiro estágio) e em seguida para as indústrias 

(segundo estágio). Como esses fabricantes são relativamente similares a 

Toyota, houve pouca necessidade de adaptação ao método para esses 

ambientes (HINES, P. et al., 2004). Lean thinking vinha sendo utilizado da 

maneira mais prescritiva possível, sendo reproduzido exatamente da maneira 

como a Toyota o concebeu. Limitava-se à aplicação de ferramentas de chão de 
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fábrica como, por exemplo o Kanban: ferramenta de comunicação que gerencia 

e coordena a produção e o movimento; ou o Poka Yoke: dispositivo que 

previne partes incorretas de serem montadas (ROONEY, A.; ROONEY, J., 

2005). 

Uma analogia para exemplificar esta nova forma Lean de pensar, ajuda 

na compreensão da mesma. Imagine que a seguinte tarefa é requerida: dobrar 

papéis, colocá-los em um envelope e selar o mesmo. Nos modelos de linha de 

produção o que se faria primeiro é dobrar todos os papéis, em seguida coloca-

los todos em seus respectivos envelopes para só então selar um a um. O 

conceito de Lean Thinking defende que os batches devem ser diminuídos. Um 

batch é o ciclo para a fabricação do produto, desde de sua etapa inicial, até a 

entrega ao cliente. Não deve-se acumular estoque e a produção deve ser just-

in-time. Desta forma, o primeiro passo seria dobrar um papel, guardá-lo em seu 

envelope e selá-lo. Em seguida, os mesmos passos são repetidos para os 

demais papéis, uma a um e seus envelopes. Com o método Lean, uma falha 

que ocorre na primeira iteração (primeiro batch) pode ser facilmente ajustada 

na segunda. Já no modelo de produção em larga escala, ocorrendo erro no 

primeiro passo (papéis dobrados errados), o funcionamento de todo o processo 

é comprometido. Além disso, nos meios de produção comuns, teríamos um 

grande estoque de papeis dobrados e, em seguida, de envelopes a serem 

selados. No modelos Lean ao se selar um envelope, este já poderá ser 

entregue ao cliente, evitando-se acúmulo de estoque. Como o produto chega 

às mãos do cliente de maneira mais rápida, pode-se verificar, se atende aos 

padrões de qualidade esperados. Nos moldes comuns de produção, teríamos 

centenas de envelopes prontos, para em seguida começarmos a entregar aos 

clientes. Caso este produto não seja o esperado, toda a produção é posta em 

risco (PEREIRA, R., 2008).  

Com o passar dos anos, o Lean Thinking evoluiu além da aplicação de 

ferramentas de chão de fábrica implementadas pela Toyota. Não apenas pela 

formalização dos processos elaborados por Likert, J. (2004), mas outros 

autores tiveram seu papel na evolução desta filosofia. Os cinco princípios 

operacionais descritos por Womack J.; Jones D. (2003) (tabela III), tiveram um 

papel fundamental na aceleração da utilização dos processos de Lean Thinking 

em contextos mais abrangentes. Esses princípios colocaram o valor do cliente 
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e a redução do desperdício no centro do Lean Thinking. Além disso, 

suportaram que o melhoramento de processos e a criação de valor para 

clientes são obtidos pela condição de trabalho e os processos seguidos pelos 

funcionários.  

Um dos conceitos chave em Lean Thinking é o valor. Valor é definido 

como a capacidade de entregar exatamente o produto ou serviço que um 

cliente deseja, com um tempo mínimo até a sua entrega (WOMACK J.; JONES 

D., 2003). Definindo-se corretamente o que os clientes buscam, processos 

podem ser divididos entre os que agregam ou não valor. Tarefas que agregam 

valor contribuem diretamente para a criação de um produto ou serviço que o 

cliente deseja. Por outro lado, atividades que não agregam valor não 

contribuem para tal e devem ser classificadas como desperdício. Os processos 

evoluem com o intuito de reduzir ou evitar desperdícios. Wang, Y. et al. (2008) 

aplica as práticas de Lean Thinking no ciclo de vida de produtos e 

planejamento empresarial. 

    

Tabela 2.3 Resumo dos princípios do Lean Thinking (WOMACK J.; JONES D., 

2003) 

Princípio 1 Prover o valor que o cliente realmente deseja 

Princípio 2 Identificar a cadeia de valor e eliminar desperdícios 

Princípio 3 Alinhar os passos para criar processos contínuos 

Princípio 4 Extrair a produção baseada no consumo dos clientes 

Princípio 5 Perseguição pela perfeição (situação de prover valor com custo 

zero) 

    

2.1.2 Lean Thinking aplicado a Startups 

Acompanhando a evolução do pensamento Lean Thinking e o aplicando 

a outros contextos, Ries, E. (2010), em seu livro intitulado “Lean Startup”, 

formalizou processos de gerenciamento baseados na filosofia. O intuito é 

diminuir a utilização de recursos e minimizar desperdícios durante a criação de 

uma Startup. Em seus trabalhos, Ries, E. (2010), critica tanto o gerenciamento 
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usual praticado por grandes corporações na fabricação de produtos 

tecnológicos (onde normalmente tem-se uma boa fonte de recursos), quanto 

empreendedores que não utilizam forma alguma de gerenciamento na 

construção dos seus empreendimentos (alegando que a implantação de 

processos poderia suprimir a criatividade). A crítica aparece, pois, em ambos 

os casos, existe um grande consumo de recursos e pouco esforço para a 

diminuição de desperdício.  

Ries, E. (2010) define uma Startup como: “instituição humana 

desenhada para entregar um produto ou serviço em condições de extrema 

incerteza". Logo, faz-se necessário otimizar os processos de desenvolvimento 

de produto para que o mesmo seja concebido com a menor quantidade de 

recursos possível. Entre os princípios já citados, os mais adequados para 

otimizar e reduzir custos na produção de produtos de tecnologia para uma 

Startup são: a diminuição do tamanho dos "batches"; a produção just-in-time e 

o controle de estoque, e a aceleração dos ciclos de vida. A utilização destas 

práticas formalizou um avanço na diferença entre criação de valor e 

desperdício, além de priorizar a qualidade dos produtos (HILMOLA, O. et. al., 

2003). 

2.1.3 Empreendedorismo envolve gerenciamento 

O gerenciamento no empreendedorismo é muito importante, 

Kodithuwakku, S. S.; Rosa, P. (2002) apontam que empreendedores com maior 

sucesso gerenciam melhor seu tempo e recursos. Para Ries, E. (2010), três 

pilares regem o gerenciamento na criação de uma Startup. Em ordem de 

prioridade são eles: visão, estratégia e produto (Figura 2.1). O objetivo que os 

empreendedores possuem em mente pode ser apontado como a visão. 

Estratégia inclui as ações necessárias para se alcançar determinada visão. 

Produto é o resultado final da estratégia utilizada.  
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Figura 2.1 Pirâmide do Gerenciamento (RIES, E., 2010) 

Na manufatura, o progresso é medido pela produção de bens físicos. Os 

conceitos de Lean Startup utilizam uma unidade diferente para medir 

progresso, chamada de aprendizado validado. O conhecimento é adquirido à 

medida que clientes ou usuário interagem com o produto. Esse processo é 

fundamental e deve estar alinhado ao pensamento enxuto, que visa diminuir a 

utilização de recursos, entregando maior valor agregado e diminuindo o tempo 

de resposta às mudanças no mercado (HUI, A., 2013). À medida que a Startup 

conhece mais profundamente o comportamento e necessidades do público 

alvo, os processos se tornam mais naturais (BLANK, S. G., 2013). Para 

adequar esse conceito com as atividades de desenvolvimento de software e 

construção de tecnologia, é proposto um procedimento para reduzir o clico de 

vida dos produtos (Figura 2.2).  

 

 
Figura 2.2 Ciclo de Aprendizado (RIES, E., 2010) 
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Os produtos que uma Startup gera, são na verdade experimentos e o 

aprendizado sobre como construir um negócio sustentável é o resultado destes 

experimentos (RIES, E., 2010). O empreendedor deve elaborar algumas 

hipóteses acerca do que está sendo construindo e a estratégia necessária para 

alcançar sua visão. Em seguida, deve construir um produto que represente 

esta estratégia. Com o mesmo, pode-se medir se ele é adequado e está de 

acordo com a estratégia seguida. A partir  dos dados obtidos após o passo 

anterior, conclui-se o ciclo e avalia-se o aprendizado necessário para reiniciar o 

processo com novas ideias e hipóteses.  

Ao se construir o produto, nas fases iniciais do ciclo de construção, é 

necessário ter clareza que o produto não poderá ser contemplado como um 

todo. Para este fim, criou-se a ideia do Produto Mínimo Viável (PMV), que tem 

por definição possuir a menor quantidade de funcionalidades necessárias para 

provar a entrega de valor ao cliente. Na criação do PMV, acontece de 

empresas não iniciarem com a construção de um software, mas elaborarem um 

protótipo ou alguma demonstração que exemplifique a proposta de valor do 

produto. A partir dos dados obtidos, pode-se efetuar um Pivot, modificar a 

estratégia sem mudar a visão, ou simplesmente agregar mais valor ao produto 

construindo-se novas funcionalidades. A cada nova iteração é preciso medir o 

rendimento do que foi construído e a partir desses dados continuar o ciclo de 

desenvolvimento do produto. A fase final de validação marca o término de um 

ciclo e agrega aprendizado validado à Startup. 

Um Pivot (modificar a estratégia sem alterar a visão) é uma etapa 

extremamente importante para as Startups. É o momento em que o 

empreendedor decide, embasado nos testes efetuados, a necessidade de 

efetuar grandes mudanças no caminho para se alcançar a visão. Ries, E. 

(2010) define este processo como "uma correção de curso estruturada e 

desenhada para testar novas hipóteses fundamentais sobre o produto, 

estratégia e crescimento". Não existe momento exato para o empreendedor 

tomar esta decisão, mas deve ser baseada nas análises dos experimentos já 

efetuados com a estratégia atual. O correto é que quanto mais rápido ele tomar 

a decisão de abandonar um caminho falho, mais alta é a chance de ele 

encontrar sucesso.      



 33 

 

 

Um exemplo da implementação da prática de  PMV bastante famoso no 

mercado é a concepção do software para compartilhamento de arquivos 

Dropbox (WIKIPEDIA, 2014). O serviço fornece, basicamente, armazenagem e 

compartilhamento de arquivos nas nuvens. Como a construção do mesmo 

requer um grande conhecimento técnico, consumindo grandes recursos no seu 

desenvolvimento, o seu criador, Drew Houston, decidiu gravar um vídeo. O 

objetivo era demonstrar o conceito e proposta do produto, antes mesmo de 

iniciar o seu desenvolvimento. Como o próprio fundador comenta, após o 

lançamento do vídeo a lista de espera para o download de uma versão beta 

cresceu de cinco mil para 75 mil usuários em apenas uma noite, motivando a 

continuidade do projeto (RIES, E.,  2011). De fato, Drew Houston tinha a 

crença de que várias pessoas gostariam de utilizar sua solução. O lançamento 

do PMV, demonstrando as funcionalidades e características do produto, deu a 

certeza de que ele estava seguindo pelo caminho correto. O ponto positivo a 

ser analisado neste caso, é que o conhecimento de que este produto 

despertava interesse nos clientes não foi baseado unicamente na crença dos 

fundadores ou na opinião de especialistas, mas expressa pelos próprios 

consumidores. O Dropbox conseguiu, em sua caminhada, provar, construir e 

entregar valor aos seus clientes e atualmente é uma empresa avaliada em dez 

bilhões de dólares (MACMILLA, D., 2014).  

Em cada ciclo de aprendizado é importante entregar valor ao cliente. O 

intuito é adquirir conhecimento com o menor gasto de recursos possível. Aderir 

aos processos de Lean Startup requer empenho e a quebra de antigos 

paradigmas presentes nos processos de construção de produtos.  

2.1.4 Kanban 

O processo Lean empregado em Startups, permite que o lançamento do 

produto ocorra de forma incremental. Desta maneira, o produto não está pronto 

quando atinge sua fase final. Versões menores com as funcionalidades mais 

vitais vão sendo criadas, lançadas e validadas. Então, decide-se se as mesmas 

devem ser abandonadas ou continuadas. A filosofia Lean também afirma que 

se deve usar controle visual, para que nenhum problema fique oculto (LIKER, 
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J., 2004). Por este motivo é utilizado, desde sua implantação na Toyota, um 

quadro para visualização de fluxo de desenvolvimento, denominado Kanban.  

Kanban é uma palavra japonesa e significa cartão visual para prover 

informação de regulamentação do fluxo de estoque e materiais. Possui três 

regras principais (KNIBERG, H., 2009): visualizar o fluxo de trabalho; limitar o 

trabalho em cada estágio do fluxo, e medir o tempo de avanço (tempo médio 

para se completar cada item). Kanban tem como proposito introduzir 

estabilidade e predição em processos, preparando-os para responder 

rapidamente a mudanças no mercado. Além da manufatura, tem sido utilizado 

na produção de software como um modelo para o gerenciamento de projetos 

(HIRANABE, K., 2008). Um quadro de Kanban para o desenvolvimento de 

software tem por padrão três estágios:  

1. ToDo: referente a requisitos que ainda estão aguardando para serem 

desenvolvidos;  

2. Doing: referente a requisitos que estão sendo desenvolvidos e 

3 Done. referente a requisitos que já finalizaram e foram devidamente 

revisados. O tempo que uma tarefa demora desde sua entrada no quadro até a 

saída é denominado Lead Time. Hilmola, O. (2003) aponta a importância de 

reduzir esse tempo gerando impacto no desenvolvimento de produtos. 

Os métodos de Lean Startup modificam o quadro Kanban já empregado 

na construção de software, para que se adequem também aos princípios da 

filosofia. O quadro idealizado para a produção de software não contempla os 

casos em que se deseja validar e medir a aceitação de um determinado 

requisito. Neste ponto, o quadro nos moldes do Lean Startup também sofre 

modificações quanto ao tratamento dos requisitos, utiliza-se o conceito de 

estória. Uma estória é a descrição de um requisito pela ótica do usuário, como 

ele completa a sequência de passos para uma determinada ação (WIKIPEDIA,  

2014). Esta definição torna os responsáveis pelo desenvolvimento do produto 

cientes de como o usuário irá se comportar com as funcionalidades 

construídas. Deixando a equipe de desenvolvimento mais próxima ao usuário. 

No primeiro passo da modificação do quadro Kanban temos os backlogs. Neles 

está contida a definição de várias estórias de usuários, que em seguida serão 

desenvolvidas. Após finalizadas ainda passam pelo último passo, a validação. 

No passo da validação, devem-se aplicar testes que justifiquem a importância 
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da determinada estória, demonstrando se ela realmente agrega valor ao 

usuário. Caso seja provada a entrega de valor, a estória deverá ser mantida no 

projeto. Caso contrário, deverá então ser removida. Ao ser aceita ou negada, a 

Startup adquire conhecimento sobre o usuário, no processo de entendimento 

da entrega de valor para os devidos consumidores e construção de um negócio 

sustentável.  

No último passo do quadro Kanban, com o teste de hipóteses da estória, 

a Startup efetua a coleta de métricas referentes ao impacto nos usuários. É 

importante apontar que estas métricas devem ser claras, para que exponham a 

realidade e possíveis problemas. Segundo Ries, E. (2010), as mesmas devem 

ser:  

1. contestáveis: para um relatório ser passível de ser contestável, deve mostrar 

causa e efeito. Quando causa e efeito são claramente entendidos, consegue-se 

aprender com as ações;  

2. acessíveis: os relatórios precisam ser simples para facilitar a compreensão. 

A forma mais fácil é utilizar métricas e unidades tangíveis (por exemplo, o 

termo website hit é pouco utilizado, porém é mais compreensível o conceito de 

visitantes de um website). É importante deixá-las fáceis, para que cada 

integrante da Startup possa observar os experimentos quando desejar; 

3. auditáveis: quando uma equipe é confrontada com a realidade de um 

relatório, é comum que conteste a confiabilidade do mesmo. Os relatórios 

devem ser construídos de forma que se possa testá-los na prática com clientes 

reais.  

Não apenas as métricas em relação a uma determinada estória 

desenvolvida devem ser analisadas. É importante também, que o 

empreendedor faça o acompanhamento de métricas globais ao seu 

empreendimento. Em questão à estas métricas, os empreendedores das 

Startups devem focar naquelas que garantem a sobrevivência do seu negócio. 

É comum que empreendedores se percam em métricas chamadas de "métricas 

de vaidade", as quais não trazem benefícios reais ao negócio, mas alimentam 

apenas a vaidade dos fundadores. Um exemplo, é a quantidade de usuários 

registrando ou acessando determinado produto diariamente. De forma geral, 

esses valores não garantem que o produto sendo colocado no mercado se 

sustentará financeiramente. As métricas devem levar em consideração as 
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ações necessárias ao funcionamento da empresa, como a quantidade de 

usuários pagantes, de transações efetuadas, porcentagem dos usuários que 

acessam a ferramenta e concluem alguma tarefa desejada, etc. 

Todo o processo de Lean Startup traz muitas melhorias na questão de 

gerenciamento e desenvolvimento do produto. Porém, a técnica também 

apresenta limitações visíveis, pois não aborda testes e visualizações sobre a 

modelagem de negócio. Outro ponto crucial é o fato da técnica ser 

completamente voltada para a construção de produtos e a filosofia de entregá-

lo de maneira rápida aos clientes. Entretanto, o entendimento prévio do 

mercado não é contemplado. Menos iterações poderiam ser necessárias no 

descobrimento de necessidades e entrega de valor aos clientes. Pelo foco 

central no produto, outras operações também vitais para o funcionamento do 

negócio são colocadas à parte, como vendas e valoração do produto.  

A técnica de Lean Startup vem se difundindo cada vez mais e 

encontramos casos na literatura de sucesso com empresas que 

implementaram suas metodologias, com algumas variações para o seu 

contexto (TAIPALE, M., 2010). Na empresa Huitale, Taipale, M. (2010) afirma 

que com a utilização das práticas, conseguiu-se medir corretamente, à medida 

que foram ganhando experiência na implementação, o tempo em que uma 

estória era finalizada no quadro Kanban (Lead Time). Também conseguiram se 

preparar para eventuais mudanças no mercado e adequar o seu negócio à 

medida que o mercado se modificava e requeria outras demandas. A empresa 

também sinalizou a melhoria na qualidade do produto entregue. Em três anos 

de utilização da prática, eles reportaram apenas dois erros no sistema em 

produção. 

2.2 Modelo de Negócio 

2.2.1 Definição 

O produto de uma Startup deve ser coerente com o seu modelo de 

negócio. As técnicas comuns anteriormente na indústria eram complexas e 

admitiam que o empreendedor conseguiria prever em cinco anos quais seriam 
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suas receitas, lucros, fluxo de caixa e taxa de crescimento. O documento 

gerado consistia em uma pesquisa efetuada pelo empreendedor antes de 

iniciar o seu negócio. Assumia-se possível prever as dificuldades de um 

negócio antes mesmo da execução da ideia (BLANK, S. G., 2007).  

O conceito de modelo de negócio é bastante amplo e para ele existem 

várias definições (BADEN-FULLER, C.; MORGAN, M. S., 2010). O problema 

de se encontrar uma definição formal, torna difícil a criação de ferramentas 

para a sua experimentação. Grande parte das definições são restritas a uma 

única empresa e focam na criação e entrega de valores (LAMBERT, S. C.; 

DAVIDSON, R. A., 2012). Um estudo conduzido pelo Economist Intelligence 

Unit em 2005 com mais de quatro mil gerentes seniors, verificou que a maior 

parte dos entrevistados (54%) escolheu inovar modelos de negócio ao invés de 

inovar serviços e produtos como um recurso para alcançar vantagem 

competitiva no futuro. Os analistas concluíram que "o modo como as empresas 

fazem negócio vai ser tão ou mais importante do que a atividade que elas 

executam" (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2005). Isso demonstra a 

importância de se inovar não apenas no produto, mas também na exploração 

de alternativas para o modelo de negócio, sendo esta primordial para encontrar 

novas oportunidades de negócio (GERARD, G.; BOCK, A. J., 2010). Para 

Startups, onde há uma grande taxa de falhas e incerteza, faz-se necessário a 

criação de suportes para a experimentação. É então importante formalizar sua 

definição e simplificar sua construção. 

Grandes empresas tentaram simplificar a criação de modelos de 

negócio, como é o caso da IBM, que foi uma das pioneiras nesta área. A Figura 

2.3 demonstra a idealização desta modelagem. O modelo proposto provê uma 

maneira proativa de experimentar com alternativas modelos de negócio, 

abrindo espaço para que empresas simulem várias possibilidades antes de se 

comprometerem com investimentos específicos na prática. Ele também 

apresenta a visualização explícita dos processos por trás do modelo de 

negócio. Logo, considerações teóricas de configuração dos elementos de um 

modelo de negócio, se tornam muito mais concretas (CHESBROUGH H., 

2010). Morris, M. et al. (2005) também estudaram a divisão do modelo de 

negócio em componentes principais, para facilitar a visualização e aplicação de 

novas alternativas. 
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 O modelo proposto pela IBM possui muitos elementos e outros autores 

trabalharam em simplificações ainda maiores desta alternativa. 

 

 
Figura 2.3 Componentes do modelo de negócio proposto pela IBM 

(CHESBROUGH, H., 2010) 

2.2.2 Business Model Canvas 

Osterwalder, A. (2004) em sua tese de doutorado intitulada “The 

Business Model Ontology – A Proposition in a Design Science Approach”, 

propõe uma ontologia para representar modelos de negócio, definindo a 

semântica e o relacionamento entre nove elementos básicos (Figura 2.4). São 

eles: o segmento de clientes, a proposta de valor, os canais de comunicação, o 

relacionamento com o cliente, as fontes de receita, as atividades chave, os 

recursos, as parcerias chave e a estrutura de custos. Em conjunto, os nove 

blocos abordam as quatro áreas mais importantes de um negócio: clientes, 

oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Esta definição foi um grande 

avanço, não apenas para a transformação do conceito de modelo de negócio 

em algo mais concreto, mas também por prover o suporte necessário à criação 

de ferramentas de software para manipulação e aplicação de testes.  
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Figura 2.4 Ontologia de Modelo de Negócio (OSTERWALDER, A., 2004). 

O material da tese se desenvolveu em um best-seller acadêmico com 

linguagem menos formal intitulado "Business Model Generation: A Handbook 

for Visionaries, Game Changers, and Challengers" de ,Osterwalder, A. e 

Pigneur, Y. (2010). Utilizando uma linguagem visual, o autor define um layout 

específico desses elementos ontológicos, o qual é apresentado como 

"Business Model Canvas", provendo uma ferramenta gráfica para 

sistematicamente criar, representar, experimentar, avaliar e validar modelos de 

negócio. Um Business Model Canvas descreve a maneira racional como uma 

organização cria, entrega e captura valor (OSTERWALDER, A., 2010) (Figura 

2.5). 

O framework do Business Model Canvas, consiste em nove blocos 

sendo eles: 

1. Segmento de clientes: perfil e descrição de um grupo de clientes. Um 

modelo de negócio pode definir um ou vários, grandes ou pequenos segmentos 

de cliente. Toda Startup deve tomar uma decisão consciente sobre quais 

segmentos deve servir e quais descartar; 

2. Proposta de valor: resolve problemas do segmento de clientes ou 

satisfaz necessidades. É devido à proposta de valor que um cliente escolhe 

uma empresa em relação às outras. Mais de uma proposta de valor pode ser 

definida e consistem em um conjunto de produtos e/ou serviços que atendam 

às exigências de um determinado segmento de clientes; 

3- Canais: comunicação, distribuição e canais de vendas englobam a 

interface de uma empresa com os seus clientes. Os canais são o meio de 

comunicação dos clientes com a empresa, e portanto, responsáveis por 

diversas tarefas. Dentre elas: expor aos clientes a existência da empresa, 
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permitir que clientes adquiram produtos ou serviços, prover suporte pós compra 

para os clientes; 

4-  Relacionamento com o cliente: o relacionamento de uma empresa 

com os seus clientes acontece desde o atendimento pessoal até o 

automatizado. A empresa deve ter claro o objetivo com esta etapa, podendo 

ser implementada devido as seguintes motivações: aquisição de clientes, 

retenção de clientes, crescimento em vendas;  

5- Fontes de receita: as fontes de receita devem estar alinhadas com o 

segmento de cliente. A Startup deve ter claramente qual é a proposta de valor 

que cada segmento de cliente está disposto a pagar. As fontes de receita 

podem ser do tipo transacional (os clientes pagam apenas uma vez) ou 

recorrentes (pagamentos sequenciais para entregar um valor ao cliente ou 

prover um atendimento pós compra); 

6- Recursos Chave: os recursos chave possibilitam uma Startup criar e 

oferecer uma proposta de valor, alcançar mercados, manter relacionamento 

com segmentos de clientes e gerar receitas. Os recursos chave podem ser 

físicos, financeiros, intelectuais ou humanos. Podem pertencer a Startup, 

serem alugados ou adquiridos através de parceiros; 

7- Atividades Chave: São as ações mais importantes que uma Startup 

deve tomar para operar com sucesso. Como abordamos nesta pesquisa 

Startups de base tecnológica, é bastante comum que uma das atividades 

chave seja o desenvolvimento de software; 

8- Parceiros Chave: em geral, Startups fazem parcerias para aperfeiçoar 

seus modelos de negócio, reduzir riscos ou atrair clientes. Existem diferentes 

tipos de parceria, sendo estas as mais comuns: (1) aliança estratégica entre 

não competidores; (2) parceria estratégica entre competidores; (3) aquisição de 

empreendimentos para o desenvolvimento de novos negócios e (4) relação de 

compra com fornecedores para garantir recursos confiáveis, e 

9- Estrutura de custos: define o custo mais importante na operação de 

um determinado modelo de negócio. Os custos podem ser calculados 

facilmente após a definição dos recursos chave, atividades chave e parceiros 

chave. 
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Figura 2.5 Business Model Canvas (OSTERWALDER, A., 2010). 

 

2.2.3 Experimentação em Modelos de Negócio 

Seguindo a abordagem do Business Model Canvas, empreendedores 

podem experimentar seus modelos de negócio com poucos recursos, 

construindo de maneira rápida o produto utilizando princípios de Lean Startup 

como o PMV, e tendo uma alta fidelidade. A confiabilidade dos experimentos 

necessita ser alta, para que forneça um padrão de certeza e a abordagem seja 

generalizada para uma população de larga escala. Experimentos devem seguir 

altos padrões de qualidade, então, este processo deve seguir padrões de 

experimentação científica. Thomke, S. (2002) provê princípios importantes e 

parâmetros para conduzir uma experimentação com qualidade. Seus conceitos 

são focados em processos de inovação e novos produtos, mas podem ser 

adaptáveis para modelos de negócio (CHESBROUGH, H., 2010). 

O maior objetivo é obter sucesso na inovação de modelos de negócio, 

com um processo de experimentação que proverá maior sucesso, mais 

rapidamente e consumindo menos recursos. Como definido por Giesen, E. et 

al. (2010), o sucesso pode ser alcançado com modelos de negócio que 

deverão estar: (1) bem alinhados ambos interna e externamente, (2) baseados 

e constantemente monitorados por análises sofisticadas, e (3) desenhados 
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para serem adaptáveis. Esses princípios foram testados empiricamente por 

Sosna, M. et al. (2010), ratificando que a inovação em modelos de negócio 

consiste em um processo contínuo. A inovação envolve um experimento inicial 

seguido de contínuas validações e modificações para se adaptar às condições 

de mudança, estando em um constante estado de desequilíbrio (DEMIL, B.; 

LECOCQ, X., 2010). 

Os nove blocos do Business Model Canvas devem ser preenchidos pela 

Startup. A mesma deve inserir a maneira como acredita que sua empresa vai 

interagir com o meio e tomar ações na busca pela entrega de valor ao cliente. 

Para exemplificar, consideremos o modelo de negócio da Apple Inc. com o 

iPod e o iTunes (Figura 2.6). Segundo Koen, P. A. et al. (2011) o produto não 

trouxe inovação tecnológica, mas alinhou um bom modelo de negócio com um 

design inovador. 

 

 

 
Figura 2.6 Business Model Canvas do iPod e iTunes (OSTERWALDER, A., 

2010). 

Observar o Business Model Canvas de uma ideia já consolidada e 

desenvolvida no mercado é mais simples. Na prática, ao se iniciar um novo 

negócio, é recomendável que seus idealizadores recorram à algumas técnicas 
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de design e criem seus modelos de negócio antes de iniciar qualquer 

desenvolvimento (THURIK, R. et. al., 2005). O objetivo é enriquecer seus 

modelos de negócio com novas ideias, em um momento no qual ainda não 

possuem conhecimento completo sobre clientes e necessidades do mercado. 

Técnicas de design são importantes não apenas para oferecer novas ideias, 

mas como Osterwalder, A. (2010) afirma, "uma das dificuldades que 

enfrentamos na tentativa de criar novas possibilidades para modelos de 

negócio é ignorar o status quo e abandonar preocupações sobre problemas 

operacionais, para assim gerar verdadeiramente novas ideias". Dentre os  

processos de design para ajudar, consideram-se muito importantes: o mapa de 

empatia (ajudando os empreendedores a se colocarem na ótica dos clientes); 

efetuar sessões de brainstorm acerca dos problemas, necessidades e soluções 

para o cliente; seguir práticas de visual thinking para ajudar no entendimento 

das ideias utilizando técnicas de story-telling (OSTERWALDER, A., 2010). 

As técnicas de design ajudam muito na construção de uma primeira 

versão e de aprimoramentos no Business Model Canvas. Este processo deverá 

ser repetido outras vezes, à medida que se avança na construção do modelo 

de negócio. Entretanto, a evolução deve ser embasada em experimentos 

efetuados pela Startup e o conhecimento adquirido com os mesmos. 

Experimentos efetuados pelas práticas de Lean Startup podem ser muito 

valiosos na busca pela entrega de valor, canais de entrega, estrutura de custo 

e atividades chave. É importante, também, que experimentos sejam efetuados 

em outros componentes do Business Model Canvas, como segmentos de 

clientes, relacionamento de clientes e parceiros chave, para aumentar a 

entrega de valor e possibilidade de sucesso (BATTISTELLA, C. et al., 2012, 

HELLMAN, T.; PURI, M., 2002). Ao se efetuar  experimentos, a Startup evolui 

adquirindo conhecimento a respeito do modelo de negócio e o relacionamento 

entre seus componentes. Dessa forma, pode-se preencher o Business Model 

Canvas com mais conhecimento, evoluindo ou modificando os componentes e 

visando a inovação no modelo de negócio. 

Como citado anteriormente, um modelo de negócio deve ser adaptável a 

mudanças. Para facilitar as adaptações, o Business Model Canvas é impresso 

e preenchido, para que seja simples visualizar e efetuar ajustes no mesmo. O 

modelo de negócio é uma ótima ferramenta e pode ser utilizada antes do 
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empreendedor iniciar suas operações, fazendo com que tenha uma visão 

global de tudo que envolve a sua Startup. À medida que a Startup evolui, 

entregando valor e efetuando testes, o Business Model Canvas se modifica 

para adequar-se à realidade presente. 

2.2.4 Ferramentas para Experimentação em Modelos de Negócio 

Osterwalder, A. (2012) demonstra como, com a ajuda de um aplicativo, é 

possível efetuar experimentos com modelos de negócio de uma forma prática: 

testar, desenhar, construir e validar hipóteses de uma forma simples de 

compreender e com uma ótima linguagem visual. Como ocorre na prática de 

pesquisas científicas, a experimentação das hipóteses acompanhada de 

mecanismos de validação permite que padrões sejam descobertos, 

correspondendo neste caso às categorias do modelo de negócio. Existem 

também ferramentas online, como o LeanLaunchLab (Lean Launch Lab, 2014) 

que permitem aos seus usuários a criação do modelo de negócio. A ferramenta 

também auxilia na criação de experimentos semanais na busca pelo modelo de 

negócio ideal. É possível visualizar o modelo de negócio com seu respectivo 

histórico, facilitando ao empreendedor observar o conhecimento que ele vem 

adquirindo com esta tarefa. 

Ferramentas automatizadas são extremamente importantes, entretanto, 

não promovem sozinhas a inovação e experimentação em modelos de negócio. 

O empreendedor deve não apenas possuir as ferramentas necessárias para 

implementar bons experimentos, mas também deve tomar as decisões corretas 

baseadas no resultado de testes. 

2.2.5 Variações do Business Model Canvas 

Existem também adaptações à prática de Business Model Canvas, como 

é proposto por Maurya, A (2012) em seu livro intitulado: "Running Lean: Iterate 

from a plan A to a plan that works". O modelo proposto por Maurya, A. (2012) é 

chamado de Lean Canvas (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 Lean Canvas (MAURYA, A., 2012). 

O objetivo de Maurya, A. (2012) é ter um Business Model Canvas que se 

aproxime mais da metodologia Lean e seja focado em métricas e problemas do 

usuário. A maior modificação ocorre ao se remover as seções ligadas a 

parceiros chave, recursos chave, atividades chave, relacionamento com o 

cliente e proposta de valor e adicionar novas. Sendo elas:  

1. Problema: para os segmentos de clientes abordados, deve-se fazer uma lista 

dos três principais problemas a serem resolvidos; 

2. Proposta única de valor: o que torna o produto construído único e chama a 

atenção do segmento de clientes; 

3. Solução: contempla as soluções mais simples aos problemas propostos. À 

medida que o projeto avança, pode-se aprimorar as soluções e adequá-las 

melhor aos problemas levantados; 

4. Métricas chave: todo negócio possui indicadores de sucesso da evolução de 

um produto. São importantes tanto para medir progresso, quanto para 

identificar pontos importantes no ciclo de vida dos clientes, e 

5. Vantagem desleal: o diferencial da Startup que não pode ser facilmente 

comprado ou copiado pela concorrência. 
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Devido à grande eficácia da técnica de Business Model Canvas em 

apresentar e comunicar elementos e suas interações, é comum a formulação 

de adequações do Canvas em outros contextos. Por exemplo, Hui, A. (2013) 

apresenta como foi possível efetuar mudanças em um empresa de tecnologia, 

adotando métodos de Lean Startup e utilizando adaptações do Business Model 

Canvas com o intuito de comunicar as práticas adotadas pela empresa na 

mudança de abordagem. 

2.3 Desenvolvimento de Clientes 

Além da grande importância de implementar técnicas apropriadas de 

gerenciamento e promover a experimentação em modelos de negócio, é 

preciso saber como desenvolver a base de clientes de uma Startup. Blank, S. 

G. (2007) defende que entender o mercado validando as hipóteses referentes 

ao público alvo e a entrega de valor da Startup é de extrema valia. É proposta 

uma nova abordagem ao processo de desenvolvimento de produto, pois a 

mesma incluía os clientes apenas em etapas de pesquisa (anteriores ao 

desenvolvimento do produto). Os processos de Blank, S. G. (2007) colocam o 

desenvolvimento de clientes como a principal atividade que uma Startup deve 

efetuar em sua concepção. O Startup Genome Report (2011) classifica 

Startups como inconsistentes aquelas que falham devido à escala prematura. 

Foi visto que 80% das mesmas focaram em atividades de desenvolvimento de 

produto ao invés de desenvolvimento de clientes, antes de alcançar 

product/market fit (estar em um mercado favorável com um produto que 

satisfaz aquele mercado (ANDREESSEN, M., 2007)). 

2.3.1 Visão Antiga do Desenvolvimento de Produtos 

Por muito tempo as Startups utilizavam as práticas comuns de 

desenvolvimento de produtos em seus processos. São elas:  

1. Idealização: os fundadores colocavam sua visão de como o produto deveria 

funcionar e quais features deveriam estar presentes. Nesta fase também era 

comum buscar conselho de algum especialista, pessoa experiente na área de 

negócios, ou investidor. A idealização também pode ser embasada em alguma 
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pesquisa com potenciais clientes, sendo o resultado um conjunto de requisitos 

para o que acreditava ser perfeito para o contexto em questão;  

2. Desenvolvimento do produto: todos os requisitos levantados na fase anterior 

eram desenvolvidos até que o produto estivesse completamente pronto, 

abordando todos os casos e necessidades encontradas;  

3. Testes alfa e beta: um grupo de usuários era selecionado para utilizar o 

produto. Nesta fase alguns ajustes eram corrigidos para garantir o 

funcionamento e os erros mais críticos eram logo descobertos e resolvidos;  

4. Dia do lançamento: nesta etapa se gastava uma boa quantia de recursos 

financeiros para promover o produto através do marketing, responsável por 

criar a demanda para vendas. Esta fase apresenta muitos riscos à Startup 

(HULTINK E. J. et al., 1997; BLANK, S. G., 2007). 

As Startups seguiam essa abordagem, por ser o método padrão de 

criação de produtos pela indústria na época. Porém, devido aos avanços na 

área, percebeu-se que essa forma de produção se tornava muito custosa para 

este tipo de instituição. Além disso, estratégias que envolvem o planejamento 

completo são difíceis de serem aplicadas neste tipo de instituição, devido a 

incerteza (THURIK, R. et al., 2000). Para Startups que possuem apenas um 

produto, a morte do mesmo significa a morte da própria (SONG, Z. L. et al., 

2010). Portanto, é importante diminuir a incerteza neste processo e criar 

alternativas para a experimentação. Com as alterações nos aspectos 

citados, os passos que necessitam de maiores investimentos são tomados 

apenas no momento em que a Startup possui maior conhecimento acerca do 

mercado de atuação.  

2.3.2 Conhecendo Clientes 

O método de desenvolvimento de clientes surge como um alternativa 

para evitar desperdícios na construção de produtos. Além disso, garante a 

resolução de problemas reais no mercado e permite que a Startup adquira os 

conhecimentos necessários sobre o seu público alvo e o mercado. 

Na fase inicial do método de desenvolvimento de clientes proposto por 

Blank, S. G. (2007), busca-se descobrir os clientes da Startup. Neste ponto, o 

que os fundadores acreditam ser o seu mercado e clientes em potencial são 
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apenas crenças. Então, primeiramente, deve-se testar as hipóteses envolvidas 

para validar se estão corretas. A filosofia central na descoberta de clientes é 

transformar essas hipóteses iniciais dos fundadores sobre o mercado e 

segmentos de cliente, em fatos. O objetivo é focar em um grupo específico de 

clientes, que são aptos a serem os primeiros a utilizar o produto, denominados 

visionários, e descobrir as necessidades e problemas que eles gostariam de 

ver solucionados. Blank, S. G. (2007) defende a importância de lançar um 

produto simples e bom o suficiente apenas para os clientes visionários. O 

propósito é identificar esses clientes, entender suas necessidades e verificar se 

o seu produto resolve um problema por cuja solução eles estariam dispostos a 

pagar. Ou seja, busca-se compreender quais são as demandas para aumentar 

a entrega de valor (PRIEM, R. et al., 2012). Logo, o seu desenvolvimento 

começa baseando-se na visão inicial, utilizando os clientes visionários para 

testar se aquela visão possui mercado. O empreendedor, então, ajusta sua 

visão de acordo com o que é descoberto (BLANK, S. G., 2007). 

Para o processo de descoberta de clientes, é proposta uma sequência 

de passos, sendo repetida em ciclos de validação. São eles: 

1. Escrever uma série de notas que representam as crenças e capturam as 

hipóteses na visão da Startup. As hipóteses são suposições sobre o produto, 

clientes, precificação, demanda e competição; 

2. As hipóteses são qualificadas ao serem testadas por potenciais clientes, é 

importante falar pouco e escutar muito sobre o que o cliente tem a dizer. O 

objetivo é entender suas necessidades e problemas, enquanto adquire-se 

conhecimento aprofundado. Paralelamente, busca-se alinhar as descobertas 

com a visão do produto; 

3. Trabalha-se para mostrar o conceito revisado do produto e testar suas 

funcionalidades com o cliente. O objetivo não é vender o produto, mas validar 

as hipóteses do primeiro passo. Aqui, não apenas as funcionalidades do 

produto são testadas, mas também conceitos mais amplos como a validade do 

modelo de negócio e se o valor é realmente percebido pelos clientes. Como as 

pessoas que utilizam o produto nesta fase são compradores em potencial, 

pode-se aproveitar para testar a precificação, estratégias de canal de 

comunicação e ciclo de vendas, e 
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4. Verifica-se o entendimento sobre a entrega de valor. Se o produto resolve 

problemas, se clientes pagam pela solução e se a receita gerada vai resultar 

em um modelo de negócio rentável. O ciclo se encerra com o problema, 

entrega de valor e requisitos do produto documentados, um plano de vendas e 

receita atualizado e um modelo de negócio. Com todas as validações, decide-

se se o aprendizado foi suficiente para vender o produto aos clientes 

visionários, ou se é necessário aprender mais e reiniciar o ciclo.  

 
Figura 2.8 Descoberta de clientes (BLANK, S. G., 2007). 

Este processo enfatiza a descoberta, o aprendizado e a falha. É 

importante construir os processos da Startup com este foco, pois permite 

aumentar as chances de alcançar o sucesso. Segundo o Startup Genome 

Report (2011), fundadores com foco em aprendizado obtêm mais sucesso, 

conseguem sete vezes mais capital por investidores e uma taxa de crescimento 

de usuários em média 3,5 vezes maior.  

As hipóteses construídas na fase inicial devem conter conclusões sobre 

as seguintes áreas: produto, clientes e suas dificuldades, canais e precificação, 

criação de demanda, tipo do mercado e competidores. É comum que no 

momento inicial as hipóteses sejam limitadas ou reduzidas, devido ao pouco 

conhecimento a respeito de alguns aspectos do negócio. À medida que se 

avança neste processo, adquirindo-se conhecimento e descobrindo fatos, 

consegue-se aprimorá-las com dados mais ricos. No início da Startup é comum 

que o primeiro passo seja repleto de refinamentos para o segundo, devido à 



 50 

 

 

falta de conhecimento sobre o mercado (BLANK, S. G., 2007). É primordial que 

as hipóteses se transformem em fatos para que o desenvolvimento do produto 

aconteça baseado nos mesmos. No passo que encerra o ciclo, todo o 

aprendizado sobre o problema, a entrega de valor e o produto é resumido. 

Deve-se investir tempo analisando as descobertas para concluir se este 

modelo de negócio faz sentido financeiramente, operando-o nas condições que 

foram estudadas (BLANK, S. G., 2007). Logo, é importante verificar o 

problema, a solução e o modelo de negócio. Então, é decidido se avança-se 

para o próximo passo ou inicia-se o ciclo novamente.  

Ocorrendo de maneira satisfatória o processo de análise, segue-se para 

o ciclo de validação de clientes. Até este momento, apenas os clientes 

visionários foram abordados e o direcionamento do produto se mantem restrito 

a este determinado nicho de clientes.  

O ciclo seguinte tem o objetivo de resolver problemas relacionados ao 

roteiro de vendas. Objetiva-se construir um processo de vendas testado e 

validado. Cria-se este roteiro vendendo-se primeiramente para um grupo 

pequeno de visionários. Neste ciclo o importante é se preocupar menos com a 

receita gerada e mais com a procura de um roteiro repetível e escalável de 

vendas.  

Segundo Blank, S. G. (2007), um roteiro de vendas deve responder as 

seguintes perguntas básicas: quem influencia na venda? Quem é o tomador de 

decisão? Quem influencia economicamente na venda? Quem atrapalha a 

venda? Onde se encontra o orçamento para compra do tipo de produto sendo 

vendido? Quantas ligações telefônicas são feitas por venda? Quanto tempo em 

média uma venda dura desde o início até a conclusão? Qual é a estratégia de 

vendas? Qual é o perfil dos clientes visionários? 

Diferente dos clientes usuais, que desejam comprar um produto 

finalizado, completo e testado, visionários sentem vontade de arriscar e 

comprar de uma Startup. O ciclo de validação de clientes também possui 

quatro fases: 

1. Formalizar as atividades preparatórias para a venda, que compreende 

articular a proposta de valor, preparar materiais para venda, desenvolver um 

plano para os canais de distribuição e um roteiro para vendas e garantir que o 
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desenvolvimento de produtos esteja de acordo com as funcionalidades e datas 

de entrega;  

2. Deve-se deixar o escritório, preparar e colocar o conceito do produto em 

teste. Objetiva-se entender, com isso, se os clientes irão aprová-lo através da 

compra do produto. É importante efetuar a tentativa da venda de um produto 

inacabado e sem uma organização profissional. Falhas são tão importantes 

quanto o sucesso neste momento e o intuito é aprovar as hipóteses referentes 

ao roteiro de vendas. Com alguns pedidos em andamento, tem-se informação 

suficiente sobre os clientes; 

3. Toma-se o primeiro passo para um posicionamento inicial do produto e da 

Startup. É onde se articulam as crenças referentes ao produto e o seu espaço 

no mercado. Para testar o posicionamento inicial, pode-se contar com 

especialistas e analistas para o devido feedback e aprovação, e 

4. É verificado se a Startup finalizou o processo de validação de clientes. 

Existem pedidos suficientes para provar que o produto resolve um problema 

dos clientes? Tem-se um modelo de vendas e distribuição? O modelo de 

negócio é rentável? Aprendeu-se o suficiente para escalar o negócio? A 

resposta dessas perguntas determina se é possível proceder para o passo de 

Criação de Clientes.  

 

 
Figura 2.9 Validação de clientes (BLANK, S. G., 2007). 
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Esses dois primeiros ciclos estão no centro das metodologias para 

desenvolvimento de clientes. Caso o modelo de negócio, ou a ideia 

apresentada se mostre falha em algum momento neste processo, deve-se 

reiniciá-lo com a busca de mais conhecimento. Uma mudança estratégica 

nesta etapa é chamada de Pivot, modifica-se a estratégia sem modificar a 

visão sobre o produto (Figura 2.10). Segundo o Startup Genome Report (2011), 

Startups consistentes chegam a efetuar em geral dois Pivots e com isso 

conseguem  duas vezes mais investimento e uma probabilidade 52% menor de 

sofrer com problemas relacionados a escala prematura. Logo, essas fases 

necessitam de bastante atenção e empenho. Startups precisam em média de 

duas a três vezes mais tempo para validar o mercado do que muitos 

fundadores acreditam, essa subestimação cria muita pressão para a escala 

prematura (STARTUP GENOME REPORT, 2011).  

 

 
Figura 2.10 Visão geral da descoberta de clientes (BLANK, S. G., 2007). 

Nesses dois ciclos valida-se grande parte do modelo de negócio no 

conceito do Business Model Canvas. Diversos elementos são contemplados 

nesta prática. Entende-se bem o segmento de clientes com as suas 

necessidades e perfis. A proposta de valor é validada com o seu devido 

segmento de clientes. Neste momento, é descoberto se realmente ocorre a 

solução de um problema e se o cliente está disposto a pagar. Os canais de 

entrega são também testados em conjunto com os clientes. O modelo de 

receita é refinado e analisado para se tomar a decisão de continuar ou não 

investindo no produto. É comum que Startups acabem por descobrir novas 

oportunidades de negócio após as validações efetuadas, demonstrando a 

importância de expor o produto aos potenciais clientes.  
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A utilização em conjunto com o Business Model Canvas permite que a 

estratégia da Startup seja facilmente visualizada e comunicada tanto interna, 

como externamente. O processo foca inicialmente em entender clientes e 

efetuar vendas para um grupo reduzido e específico. Assim, pode-se resolver 

um grande problema das Startups que não é a qualidade do produto, mas o 

fato de não possuírem clientes pagando pelo mesmo (CHESBROUGH, H., 

2011).  

O próximo passo é referente à criação de clientes, em que se aborda a 

geração de uma demanda e escala na parte de vendas. Caso as suposições 

tenham sido mal feitas e as hipóteses não validadas da maneira correta, o 

próximo passo acarretará em tentativas em vão de alavancar um produto com 

várias falhas. Dentre elas: não resolver um problema real do mercado, possuir 

um processo de vendas que não justifica o preço pedido pelo mercado, os 

clientes não estarem preparados para pagar por aquele produto. Independente 

do caso, se o empreendedor não concluir esses ciclos satisfatoriamente será 

difícil alcançar escala e alavancar o produto em questão.  

2.3.3 Construindo uma Base de Clientes 

Ao iniciar esta etapa as hipóteses relacionadas aos clientes foram 

validadas. Já se possui um produto que atende às necessidades de um público 

e alguns clientes pagando pela sua utilização. Segundo Blank, S. G. (2007), o 

objetivo agora é criar uma demanda para o produto e posicionar o mesmo em 

relação ao público alvo. Por isso, é de extrema importância os passos 

anteriores, voltados à descoberta.  

A construção da base de clientes depende de quatro atividades e variam 

de acordo com o mercado que a Startup está atuando. São elas: objetivos para 

o primeiro ano; posicionamento da Startup e do produto; lançamento da Startup 

e do produto e criação de demanda. Esses passos são preparatórios para a 

Startup se transformar em uma empresa de fato, passando a executar um 

modelo de negócio ao invés de procurar um.  

Segundo Blank, S. G. (2007), o processo de criação de clientes também 

possui quatro fases e são descritas a seguir: 
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1. Esteja preparado para o lançamento: é importante que a Startup descubra o 

mercado em que está inserida para então tomar as devidas estratégias de 

lançamento. Os tipos de mercado podem ser: novo mercado, mercado já 

existente, mercado segmentado. Após a definição das características do 

mercado onde se vai atuar, é construído o planejamento para o primeiro ano de 

entrada. A definição do mercado deve ser referente à existência de empresas 

atuantes no setor e a disposição das fatias do mercado.  

Em um mercado já existente, o objetivo do primeiro ano é aumentar a 

fatia do produto no mercado. Consequentemente, as atividades de criação de 

clientes devem ser focadas na criação de demanda. Pesquisas de dados 

devem ser utilizadas para se estimar quão grande é o mercado. Como se trata 

do primeiro ano, é importante remover da fatia os clientes que já possuem o 

produto ou necessitam que o mesmo esteja completo. Deve-se, a partir daí, 

efetuar previsão de vendas para o primeiro ano. Essa possibilidade é factível, 

pois as vendas para os visionários já foram efetuadas (sabe-se a duração dos 

ciclos de venda e o preço esperado pelo mercado). Como esta previsão é difícil 

de ser feita, outra prática é definir uma meta de receita e então dividir durante o 

primeiro ano, trabalhando para alcançá-la.  

Para um novo mercado, o objetivo é aumentar a adoção. Logo, os 

esforços são focados em educar os clientes sobre o novo produto e transformar 

os visionários em divulgadores para aumentar a demanda do novo mercado. 

No mercado segmentado,  o objetivo é não apenas aumentar a fatia do 

mercado, mas educar os clientes sobre novos problemas no mesmo. As 

atividades devem ter o objetivo de criar demanda e adquirir novos clientes 

enquanto segmenta o mercado de uma forma significativa. 

2. Posicionando a Startup e o produto: o objetivo é controlar a percepção 

pública do produto ou serviço e como ele se relaciona com as alternativas de 

competidores. O posicionamento define como será feita a comunicação, o 

marketing e o relacionamento. Todas as mensagens da Startup sobre o 

produto ou serviço derivam do posicionamento, incluindo o lançamento e a 

criação de demanda.  

3. Lançamento da empresa e produto: uma vez que o posicionamento 

está completo, a Startup está pronta para iniciar sua estratégia de lançamento. 

O lançamento é quando a Startup comunica para uma audiência, pela primeira 
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vez, os seus propósitos e o que está sendo vendido. O lançamento descreve o 

porquê os clientes devem comprar o produto ou serviço específico. Uma vez 

que a mensagem é dita, prepara-se para criar demanda.  

4. Criação de demanda: a criação da demanda aborda todas as 

atividades de marketing que chamam a atenção dos clientes para o produto. 

Incluem a relação pública, propaganda, participação em feiras e eventos e 

seminários. A estratégia de criação de demanda deve seguir os objetivos do 

primeiro ano. 

Como em um ciclo, caso se prove que a estratégia de posicionamento e 

comunicação não estão adequadas, redefine-se as mesmas antes que resulte 

na perda de investimentos. Deve-se avaliar também se o mercado sendo 

atacado é o correto. É comum os empreendedores se enganarem quanto ao 

verdadeiro mercado em que estão entrando. 

O próximo passo da metodologia para desenvolvimento de clientes 

aborda um momento crucial. Aqui, a Startup possui seus processos de vendas 

formalizados, um produto validado e seu posicionamento bem definido. As 

diretrizes para a criação da empresa são formalizadas e neste momento define-

se setores e o objetivo de cada um. Esse próximo passo foge ao escopo desta 

pesquisa, pois aborda conceitos referentes à transformação da Startup em 

empresa.   
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Capítulo 3  
Metodologia 

O objetivo do estudo é investigar o comportamento dos empreendedores 

na utilização e modificação das práticas atuais para o desenvolvimento de uma 

Startup. Sendo elas: Lean Startup, Business Model Canvas e Desenvolvimento 

de Clientes. A análise envolve a avaliação da importância, a opinião e críticas 

em relação às mesmas. O caráter investigativo da pesquisa culminou na 

escolha de métodos qualitativos a serem aplicados em uma determinada 

população de empreendedores. 

Pesquisas qualitativas foram desenhadas, em sua maioria, por 

pesquisadores da educação e outros cientistas sociais (TAYLOR, S. J.; 

BOGDAN, R., 1984), com o intuito de analisar as complexidades do 

comportamento humano (como motivação, comunicação, compreensão). 

Argumenta-se que o comportamento humano é um dos únicos fenômenos 

complexos o suficiente para necessitar de métodos qualitativos para estudá-lo. 

Qualquer outro fenômeno, pode ser adequadamente descrito e explicado por 

estatística e outros métodos quantitativos.  

Segundo Seaman, C. B., (1999), a coleta dos dados qualitativos é 

normalmente uma experiência muito satisfatória para o pesquisador. Apesar de 

demandar mais trabalho, é também mais proveitoso de se coletar do que dados 

quantitativos. É muito interessante e engajador, e oferece ao pesquisador uma 

sensação de proximidade à realidade quando comparado com as abstrações 

quantitativas.  

A eficácia dos métodos qualitativos para pesquisas de natureza 

comportamental é defendida por  Gartner, W. B.; Birley, S. (2002), afirmando 

que os mesmos oferecem uma análise detalhada na identificação e 

entendimento do comportamento. Para Bonoma, T. V. (1995), a aplicação 
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desses métodos é o principal ou talvez o único meio de acrescentar 

conhecimento no estudo do comportamento humano.  

Com relação às práticas para criação de Startups apresentadas na 

revisão da literatura, esta pesquisa tem por objetivo compreender a adoção, 

modificação e conhecimento dos empreenderes em relação às mesmas. Dos 

pontos principais que norteiam esta pesquisa, busca-se investigar se os 

empreendedores: conhecem as práticas aqui apresentadas; utilizam essas 

práticas no dia a dia de suas Startups; implementam variações dessas 

técnicas; possuem críticas a estas abordagens. 

3.1 População 

Como esta pesquisa tem por propósito a investigação do 

comportamento, escolheu-se um grupo selecionado de Startups e 

empreendedores. As Startups foram selecionadas com relação ao tempo de 

atuação no mercado. Optou-se por estudar as mais recentes, com no máximo 

três anos de existência. Aumenta-se a chance da mesma ter um bom 

conhecimento das práticas atuais de empreendedorismo e saiba discutir sobre 

as  mesmas. Com relação ao comprometimento dos fundadores, optou-se por 

aquelas que já participaram ou estão participando de ao menos um programa 

de aceleração brasileiro no momento da pesquisa. Assume-se que existe uma 

grande probabilidade de encontrar empreendedores com dedicação exclusiva. 

Aumenta-se a chance dos mesmos serem empenhados e já terem estudado ou 

implementado as técnicas aqui apresentadas em seus empreendimentos.  

Um representante de cada Startup foi selecionado para fazer parte da 

entrevista. Para melhor se adequar aos objetivos aqui apresentados, escolheu-

se o fundador que representa o cargo de CEO (Chief Executive Officer)  em 

sua Startup. Por terem que trabalhar todo o modelo de negócio, desde as 

parcerias chave até a construção do produto e entrega de valor, esses 

empreendedores respondem melhor a questões globais do empreendimento. 

Para estudos estatísticos, é possível calcular antecipadamente a 

dimensão dos dados necessários para estimar os parâmetros com precisão 

suficiente para o propósito da análise. Não existe um método similar para 

estimar a dimensão de dados qualitativos necessários. Normalmente, se 
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discute sobre a saturação dos dados e a coleta pode ser encerrada quando 

novos casos já não trazem atributos relevantes (STRAUSS, A. S., 1994). Dado 

este fato, efetuou-se a pesquisa com os empreendedores até o momento em 

que se encontrou a saturação nos dados pesquisados.  

No total, 52 Startups foram entrevistadas. As cinco primeiras entrevistas 

foram utilizadas para validação do método e pequenos ajustes necessários. 

A pesquisa aborda exatamente uma população de empreendedores que 

acompanhou a evolução nas técnicas para construção de Startups e possui  

um bom empenho ao ter sido selecionado em um programa de aceleração. 

Não se restringiu apenas à Startups com fundadores brasileiros, mas também 

obteve-se acesso a empreendedores de outras nacionalidades, enriquecendo 

os dados obtidos na pesquisa. Esta foi uma característica que acabou 

aumentando a população estudada, pois encontrou-se qualidades distintas 

devido à nacionalidade dos entrevistados. Uma visão detalhada das Startups 

abordadas nesta pesquisa envolvendo a cidade onde atuam, há quanto tempo 

o empreendedor entrevistado investe na ideia e a sua experiência, pode ser 

observada na tabela 3.1. Quanto à experiência, classificou-se a participação do 

empreendedor na criação de outros empreendimentos anteriores ao atual. 

Todas as Startups no estudo são de base tecnológica.  

 

Tabela 3.1 Região onde atuam as Startups, tempo investido no 

empreendimento e experiência dos empreendedores 

Startup Região Tempo investido 
(meses) 

Outros 
empreendimentos  

P1 Espanha 18 3 

P2 Belo Horizonte 7 1 

P3 São Paulo 10 3 

P4 Belo Horizonte 6 1 

P5 Belo Horizonte 24 10 

P6 Goiânia 9 4 

P7 São Paulo 18 0 

P8 Joinville 12 0 

P9 Belo Horizonte 14 4 
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P10 Porto Alegre 12 2 

P11 Franca 24 7 

P12 Belo Horizonte 14 1 

P13 Uruguai 36 5 

P14 Belo Horizonte 18 1 

P15 Belo Horizonte 10 1 

P16 Índia 30 2 

P17 Belo Horizonte 8 3 

P18 Chile 24 2 

P19 Rio de Janeiro 24 2 

P20 Itália 8 0 

P21 México 10 10 

P22 São Paulo 12 4 

P23 Recife 24 0 

P24 São Paulo 12 1 

P25 Belo Horizonte 27 2 

P26 Florianópolis 24 10 

P27 Estados Unidos da 

América 

9 2 

P28 São Paulo 36 1 

P29 São Paulo 32 1 

P30 Chile 24 1 

P31 Chile 7 7 

P32 Juiz de Fora 15 6 

P33 Belo Horizonte 36 1 

P34 São Paulo 24 0 

P35 Campo Grande 24 2 

P36 Curitiba 36 1 

P37 Rio de Janeiro 4 4 

P38 Belo Horizonte 6 0 

P39 São Paulo 5 3 

P40 Recife 8 0 

P41 México 36 2 
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P42 Chile 6 2 

P43 Estados Unidos da 

América 

18 0 

P44 Goiânia 10 1 

P45 Argentina 18 1 

P46 São Paulo 18 1 

P47 Hungria 8 0 

P48 Reino Unido 6 3 

P49 Belo Horizonte 6 1 

P50 Rio de Janeiro 18 3 

P51 Belo Horizonte 12 2 

P52 Uruguai 12 2 

    

 

3.2 Pesquisa 

Uma técnica muito utilizada para coletar dados qualitativos é a entrevista 

e possui vários objetivos. Geralmente são utilizadas para coletar dados 

históricos da memória dos entrevistados (SEAMAN, C. B., 1999). São utilizadas 

também para coletar a opinião ou a impressão sobre algum fato. Algumas são 

conduzidas para ajudar na identificação de terminologias utilizadas em 

determinada configuração. Podem também ser utilizadas em combinação com 

a observação, para concluir impressões do encontro, ou para coletar 

informações relevantes sobre eventos já observados (SEAMAN, C. B., 1999). 

A técnica de entrevista encaixa-se bem com o propósito desta pesquisa, 

pois é necessário investigar a adequação de técnicas em momentos 

específicos do ciclo de vida da Startup (por exemplo, se determinados passos 

foram efetuados antes de se desenvolver qualquer produto). A entrevista 

também possibilita que um universo maior de empreendedores seja 

contemplado devido à maior facilidade presente nesta abordagem, em 

comparação com outros métodos qualitativos.  

Existem vários modelos de entrevistas. De acordo com Lincoln, Y. S.; 

Guba, E. G. (1985), uma entrevista estruturada refere-se àquela na qual as 
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perguntas estão na mão do entrevistador e as respostas estão com o 

entrevistado, oposta a uma pesquisa desestruturada onde o entrevistado é a 

fonte das perguntas e respostas. Em entrevistas desestruturadas, o objetivo é 

obter a maior quantidade de informação possível de um tópico amplamente 

definido. O entrevistador não sabe como será a informação antes do 

experimento, então as perguntas feitas devem ser as mais abertas 

possíveis.  De uma forma extrema, o entrevistador nem ao menos efetua 

perguntas, mas apenas menciona tópicos a serem discutidos e permite que o 

entrevistado os exponha. Numa entrevista estruturada, diferentemente, o 

entrevistador tem objetivos bem específicos para o tipo de informação 

solicitada na entrevista, logo, as perguntas são bem específicas. De uma forma 

extrema, a entrevista estruturada é aquela na qual nenhuma informação 

qualitativa é adquirida, todas as respostas podem ser quantificadas (ex.: 

sim/não, alto/médio/baixo, e etc). Se o estudo é qualitativo, entretanto, a 

entrevista deve ser flexível o suficiente para permitir que tipos imprevistos de 

informação sejam coletados. Uma entrevista puramente desestruturada é 

normalmente muito custosa para ser usada extensivamente. Dessa forma, 

vários estudos desenvolvem entrevistas semiestruturadas. Essas entrevistas 

incluem uma mistura de perguntas específicas e amplas, feitas para coletar não 

apenas informações previstas, mas também as inesperadas.  

Dentre os tipos de entrevista, optou-se por utilizar a que fornecesse a 

possibilidade de investigar um número considerável de empreendedores, 

levando-se em consideração as diferentes características presentes no meio de 

Startups (podem estar em mercados diferentes e ter os mais diferentes 

objetivos). O formato de entrevista semiestruturada foi utilizado, permitindo 

uma conversa com o empreendedor a respeito das técnicas e como ele as 

implementou durante a construção do seu empreendimento. É importante que 

ele consiga expressar abertamente outros tópicos e práticas que possam ter 

fugido ao escopo desta pesquisa (metodologias e processos desconhecidos ou 

mesmo inventados pelo empreendedor).  
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3.2.1 Fase Inicial 

A formulação do roteiro de pesquisa ocorreu com a análise das técnicas 

na revisão de literatura. Primeiramente, buscou-se investigar se a Startup 

efetuou validações com potenciais clientes antes mesmo de iniciar qualquer 

desenvolvimento. Dessa forma, pode-se compreender se os empreendedores 

seguem o primeiro ciclo para o desenvolvimento de uma Startup segundo a 

metodologia de Desenvolvimento de Clientes e validam hipóteses referentes ao 

empreendimento antes mesmo de iniciar a construção de qualquer produto. 

Assim, formulou-se um conjunto de perguntas para investigar a adoção e visão 

do empreendedor à esta prática. Os objetivos neste ponto eram: (1) 

compreender se o empreendedor efetuou testes de hipótese do problema e 

entrega de valor antes da construção do produto. Em caso negativo, por que? 

(2) Independente de utilizar a prática ou não, entender se o empreendedor 

enxerga a mesma como importante e imprescindível para a construção de uma 

Startup; (3) compreender se a decisão de continuar na ideia que estão 

trabalhando ocorreu pela condução dessas pesquisas. Caso contrário, o que o 

fez continuar investindo seu tempo na ideia? E (4) entender se o empreendedor 

efetuou algum descarte ou refino após a validação dessas hipóteses.  

As perguntas formuladas para guiar esta seção, foram: 

 

P1: A Startup fez testes de hipótese do problema e da proposta de 

valor antes de iniciar a construção do produto?  

Se não, por quê? 

  Você enxerga esta prática como importante? Por quê? 

P2: Houve descarte ou refino da ideia após a validação de hipóteses? 

Se não, por quê? 

Como ocorreu esse descarte? 

     

Evitando-se desperdícios na construção do produto, as fases iniciais 

para a construção de uma Startup devem ocorrer com pesquisas e entrevistas 

acerca da visão do empreendedor. Deve-se efetuar pequenas mudanças, como 

refinamentos, ou até Pivots, a depender da adequação da visão do 

empreendedor ao mercado. 
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3.2.2 Modelo de Negócio 

Por uma questão de análise, é comum que as Startups criem um 

Business Model Canvas antes mesmo de iniciar qualquer desenvolvimento da 

ideia. O objetivo é comunicar e documentar a estratégia para a execução do 

modelo de negócio, antes que qualquer investimento seja feito (ALDEA, A. et 

al., 2013). É preciso investigar se esta é uma prática comum aos 

empreendedores. Também é necessário compreender se a mesma é vista 

como importante na condução do empreendimento.  

A modelagem de negócio diz muito sobre a visão global do 

empreendimento. As versões iniciais desta modelagem podem ser muito 

limitadas, devido à falta de entendimento do mercado nesta fase do 

empreendimento. Assim, é investigado também se houve refinamento do 

modelo de negócio, se os componentes do mesmo foram utilizados em 

validações.  

Como uma maneira de investigar mais a fundo a opinião do 

empreendedor, levanta-se a questão de possíveis críticas à técnica. As 

perguntas criadas para conduzir a entrevista na investigação das práticas 

relacionadas ao Business Model Canvas são estas: 

 

P3: A Startup criou um Business Model Canvas na fase inicial? 

 Se não, por quê? 

 Foi importante esta prática? Por quê? 

P4: Foram efetuadas as validações em campo dos componentes do 

Business Model Canvas? 

 Se não, por quê? 

P5: Qual é a maior limitação, ou dificuldade que você enxerga nesta 

abordagem? 

3.2.3 Produto Mínimo Viável 

O empreendedor com determinada visão sobre o mercado e sobre os 

componentes ligados ao seu negócio, pode iniciar sua caminhada de testes 

referentes ao produto. É necessário entender se a prática de criação de um 

Produto Mínimo Viável, para auxiliar a condução de testes, é vista como 
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importante pelo mesmo. A investigação desta prática está bastante envolvida 

com ações de Pivot, podendo haver a criação de mais de uma versão, a 

depender da aceitação e validação do mercado. Outro fator necessário é 

entender se a prática auxiliou, ou não, o teste das hipóteses do problema e 

entrega de valor, visando entender se foi colocada em teste.  

Apesar da teoria ser muito válida e receptiva em relação à técnica de 

PMV, é importante entender a visão do empreendedor e se o mesmo possui 

criticas à técnica apresentada. As perguntas para esta metodologia são: 

 

P6: Foi criado um Produto Mínimo Viável para ser colocado no 

mercado? 

 Se não, por quê? 

 Foi criado mais de um Produto Mínimo Viável no processo? 

P7: Qual é a maior limitação ou dificuldade que você enxerga nesta 

tarefa? 

3.2.4 Coleta de Feedbacks 

Em uma Startup, deve ser comum ciclos de coleta e análise de 

feedbacks, principalmente à medida que se avança na construção do produto e 

agrega-se mais funcionalidades ao mesmo. A fim de compreender a utilização 

destas práticas, uma seção apenas para testes de hipóteses no momento atual 

da Startup é formulada. É necessário compreender se esta prática faz parte 

das atividades da Startup; se são importantes na visão do empreendedor e se 

impactam nas tomadas de decisão da mesma. Podendo esta atividade ser 

comum no cotidiano do empreendedor, pergunta-se a frequência com que essa 

coleta é efetuada.  

Alinhada à prática de coleta de feedbacks, é muito comum que o 

empreendedor efetue Pivots na sua ideia. Investiga-se a ocorrência de 

mudanças estratégicas provenientes de feedbacks coletados pelos 

empreendedores. Também com o intuito de convidar o empreendedor a 

raciocinar mais sobre esta atividade, pergunta-se se existe alguma crítica a 

esta abordagem. Estas são as perguntas para a metodologia: 
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P8: A Startup efetua coleta de feedbacks? 

  Se não, por quê? 

  Esses feedbacks são importantes para a tomada de decisão? 

  Como eles ocorrem? De forma ativa? De forma passiva? 

  Com que frequência são coletados? 

P9: Ocorreram mudanças estratégicas devido aos feedbacks coletados? 

P10: Qual é a maior limitação, ou dificuldade que você observa nesta 

tarefa? 

3.3 Método de Coleta de Dados 

Para a fase de coleta, seguiu-se esta sequência de passos: (1) 

construiu-se um roteiro para efetuar uma pesquisa semiestruturada; (2) a 

entrevista foi feita com alguns empreendedores para validar e refinar o roteiro; 

(3) efetuou-se a entrevista para a população em questão até atingir o ponto de 

saturação dos dados. Notas foram escritas durante a entrevista para não 

perder a ideia discutida. Logo após a entrevista, alguns pontos foram refinados, 

e (4) os dados coletados eram então analisados e classificados após cada 

entrevista. 

A aplicação da entrevista semiestruturada ocorreu primeiramente com 

cinco  Startups selecionadas do grupo para aprovar e refinar o roteiro aplicado. 

Além disso, serviu também para deixar o pesquisador mais confortável nesta 

tarefa. Foi necessária a adição de algumas perguntas, visando investigar 

melhor os fatos e diminuir a possibilidade do empreendedor cometer uma falha 

de interpretação ou não se sentir à vontade para fornecer alguma informação. 

Esta fase inicial também foi importante para se avaliar o tempo que cada 

entrevista necessitava, possibilitando a adequação de um cronograma até o 

ponto em que a saturação dos dados foi encontrada.  

Cada entrevista obteve uma duração média de vinte minutos, a 

depender do entendimento e utilização das práticas pelos empreendedores 

entrevistados. Desta maneira, conseguiu-se criar um plano estratégico para 

conseguir entrevistar a população em questão.  

Durante as entrevistas, utilizou-se diversas técnicas na condução do 

diálogo para deixar o entrevistado mais calmo e propenso a revelar como ele 
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utiliza os métodos apresentados neste trabalho. O empreendedor foi 

impulsionado a discutir e conversar sobre os tópicos abordados, para que a 

investigação conseguisse tirar melhores resultados de cada pergunta efetuada.  

A entrevista deve ser iniciada com uma pequena explicação sobre os 

objetivos da pesquisa conduzida. A informação que o entrevistador fornece 

sobre o estudo, ao entrevistado, deve ser cuidadosamente selecionada. 

Entrevistados podem estar menos propensos para participar totalmente se eles 

não entendem os objetivos da pesquisa ou não concordam que é uma 

pesquisa digna. Entretanto, se os entrevistados sabem de mais sobre a 

mesma, podem filtrar algumas respostas, não fornecendo informações que 

acreditam que o entrevistador não está interessado (SEAMAN, C. B., 1999). 

Formalizou-se uma breve apresentação antes do início da pesquisa, 

demonstrando claramente o propósito do projeto, o papel do pesquisador e o 

objetivo do experimento. Também foi apresentada uma breve história da 

pesquisa para tornar o entrevistado ciente do contexto e apresentava-se o 

tempo médio que a entrevista poderia durar, prevenindo que a mesma fosse 

pausada antes do término devido a alguma outra tarefa do entrevistado.  

Quando o entrevistado fala apenas o mínimo necessário, uma estratégia 

é efetuar perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não. Ou fingir 

ignorância no assunto e perguntar detalhes que já são bem conhecidos pelo 

entrevistado. Isso vai deixar o entrevistado falando, e dispensar qualquer 

percepção de que o entrevistador é um especialista no assunto. Também é 

importante deixar claro que não existe certo ou errado, é comum o entrevistado 

acreditar que está sendo avaliado (SEAMAN, C. B., 1999). Foi imprescindível a 

afirmação de que não existe nenhuma abordagem correta ou falha neste ponto, 

mas sim a maneira como o empreendedor conduzia as práticas atuais para a 

construção da sua Startup.  

Durante a condução da entrevista, notas foram tomadas à medida que o 

empreendedor discutia sobre os tópicos, para não se perder a ideia 

apresentada em determinadas respostas. Após a entrevista, levou-se um 

tempo para analisar as respostas e efetuar anotações referentes ao que foi 

discutido. Aproveitou-se este momento em que as ideias ainda estavam claras 

na cabeça do entrevistador. 
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3.4 Método de Análise de Dados 

Métodos de geração de teoria são utilizados para extrair de um conjunto 

de notas de campo uma afirmação ou proposição suportada de várias maneiras 

pelos dados. A afirmação é primeiro construída de alguma passagem das 

notas, e, então, refinada, modificada e elaborada à medida que passagens 

relacionadas são encontradas e incorporadas. O resultado final é uma 

afirmação ou proposição que descreve ricamente os fenômenos. É comum a 

utilização dessas afirmações como hipóteses a serem utilizadas em um estudo 

futuro ou em um momento mais avançado do mesmo estudo. Esses métodos 

são referenciados como métodos de Grounded Theory, porque a teoria ou 

proposição é fundamentada nos dados (GLASER, B. G.; STRAUSS A. L., 

1967). 

Utilizando a Grounded Theory, o pesquisador pode iniciar a fase de 

análise de dados assim que inicia a coleta dos mesmos. Esta etapa é chamada 

de codificação e existem dois tipos de códigos: codificação substantiva e 

codificação teórica. A codificação substantiva são “as categorias e 

propriedades da teoria que nascem e conceitualmente representam a área 

sendo pesquisada” (GLASER, B. G., 2005). Por outro lado, códigos teóricos 

“implicitamente conceituam como os códigos substantivos vão se relacionar 

uns com os outros como um modelado, inter-relacionado e multivariado 

conjunto de hipóteses responsáveis por resolver o interesse principal” 

(GLASER, B. G., 2005). Nesta seção, os mecanismos para codificação são 

descritos (codificação aberta e codificação seletiva) que caminham até os 

códigos substantivos. Também é descrito o processo para criação das 

categorias principais, marcando o fim da codificação aberta e o início da 

codificação seletiva. 

3.4.1 Codificação Aberta 

Codificação aberta é o primeiro passo na análise de dados para a 

Grounded Theory e utilizada para analisar os trechos nas entrevistas em 

detalhes (GEORGIEVA, S.; ALLAN, G., 2008). De cada trecho de entrevista é 

descrito um ponto chave e a partir dele é definida uma codificação (uma frase 

que defina o ponto chave em duas ou três palavras).  
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Os códigos de cada entrevista devem ser constantemente comparados 

uns com os outros da mesma entrevista e de outras entrevistas. A este 

processo, damos o nome de método de comparação constante, que é utilizado 

para agrupar os códigos e produzir um nível maior de abstração, chamado de 

conceito (GLASER, B. G.; STRAUSS A. L., 1967). Esta prática de comparação 

é repetida para esses conceitos com o objetivo de criar outro nível de 

abstração, chamado de categoria. Um exemplo de categoria que surgiu neste 

estudo é a “Dependência de produto” que foi originada de códigos como “MVP 

em mãos” e “Jogar produto no mercado”. A utilização dos pontos chave é uma 

técnica mais eficiente se comparado com a codificação de palavra por palavra 

(GEORGIEVA, S.; ALLAN, G., 2008). As entrevistas foram impressas para 

facilitar a análise e os códigos foram posteriormente escritos em planilhas para 

facilitar sua visualização global e classificação.  

3.4.2 Categorias Principais 

Ao término da codificação aberta, nascem as categorias principais. É 

marcada como principal a categoria que é “responsável por uma grande parte 

da variação em um padrão ou comportamento” (GLASER, B. G., 1978) e é 

considerada como um tema ou preocupação principal para os participantes. 

Existem vários critérios para escolher uma categoria como principal. 

Sendo eles: ser central e relacionada a diversas outras categorias e suas 

propriedades; ocorrer frequentemente nos dados; demorar mais para saturar e 

se relacionar significativamente e facilmente com outras categorias. A categoria 

principal captura o interesse central dos participantes e torna-se o problema 

principal da pesquisa (GLASER, B. G., 1978). 

3.4.3 Codificação Seletiva 

Uma vez que a categoria principal é estabelecida, o pesquisador deve 

parar de efetuar a codificação aberta e iniciar a codificação seletiva. O 

processo envolve a delimitação da codificação para “apenas aquelas variáveis 

que se relacionam com a variável principal de forma significantemente 
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suficiente para produzir uma teoria” (GLASER, B. G., 1978). A categoria 

principal guia a coleta de mais dados, análise e amostragem teórica. 

Quando a coleta e análise de dados para uma determinada categoria 

encontra um ponto de diminuição de resultados, é porque a categoria 

encontrou saturação teórica. O pesquisador pode parar a coleta de dados e 

codificação para aquela categoria (GLASER, B. G., 1992).  

3.4.4 Geração de Memos 

Criar memos, ou anotações, é um processo de escrever notas teóricas 

durante o processo de Grounded Theory. Segundo Glaser, B. G. (1978) memos 

são “notas teóricas sobre os dados e as conexões conceituais entre as 

categorias escritas, assim que elas chegam ao pesquisador”. É considerado a 

parte principal desta metodologia.  

Os memos são ideias que surgem para o pesquisador sobre os códigos 

e seus relacionamentos e não devem ser misturados aos dados. São escritos 

quando tem-se alguma ideia sobre os códigos emergentes e seus 

relacionamentos. Glaser, B. G. (1978) recomenda que qualquer atividade seja 

interrompida para que as ideias sejam formuladas em um memo à medida que 

elas surgem. No momento que o pesquisador observa dados relevantes, a 

ação a ser tomada é parar e tomar anotações sobre o ocorrido. Com mais 

coleta e análise de dados, pode-se modificar os memos para refletir novas 

ideias. 

Uma vez que a coleta de dados é finalizada e o processo de codificação 

fica praticamente saturado, pode-se, conceitualmente, iniciar a classificar os 

memos. A classificação forma um esboço teórico e é uma atividade que não 

pode ser evitada. A vantagem da classificação é que ela reúne o dado 

quebrado. Deve-se ter em mente que o objetivo é fazer a classificação de 

ideias e não de dados, construindo de forma conceitual e gerando um esboço 

da teoria em termos de como as diferentes categorias se relacionam com a 

categoria principal (GLASER, B. G., 1978). 
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3.4.5 Codificação Teórica 

Consiste no passo final do processo de codificação e resulta em códigos 

teóricos. A codificação teórica é definida por Glaser, B. G. (1992) como: “a 

propriedade de codificação e análise comparativa constante que resulta em um 

relacionamento conceitual entre as categorias e suas propriedades à medida 

que elas aparecem”. Apesar de não ser extremamente necessário, Glaser, B. 

G. (1992) afirma que os resultados da Grounded Theory são melhores 

formulados quando é utilizado. Codificação teórica envolve conceituar como as 

categorias e as suas propriedades se relacionam umas com as outras para 

obter uma hipótese a ser integrada à teoria.  

A Grounded Theory também permite a criação de códigos durante a fase 

de levantamento de dados. Desta forma, a análise dos dados e o seu 

levantamento ocorrem de maneira simultânea. Na fase de levantamento de 

dados, as afirmações ou suposições vão se completando passo a passo. 

Quando os limites de clareza e capacidades de afirmação são satisfeitos, 

interrompe-se a etapa de coleta. 

3.5 Códigos e Categorias geradas 

A aplicação dos métodos de pesquisa resultaram na geração de 

diversos códigos e categorias principais relevantes à pesquisa. Os dados foram 

importantes para embasar as diversas descobertas alcançadas com esta 

pesquisa. Para a seção de entrevistas relativa à pratica de Produto Mínimo 

Viável surgiram diversos dados relevantes à pesquisa. Como exemplo nós 

temos os códigos relacionados as categorias principais gerados com seguinte 

pergunta:  

P7: Qual é a maior limitação ou dificuldade que você enxerga nesta 

tarefa? 

 

Tabela 3.2 Códigos e categorias 

Códigos Categorias 
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!"Muito"simples"
!"Difícil"ser"apresentável"
!"Não"testa"completamente"
!"Design"limitado"
!"Mercado"não"valida"
!"Espaço"amostral"pequeno"
!"Complexo"validar"
!"Não"é"o"produto"final"
!"Não"apresenta"valor"
!"Não"resolve"tudo"
!"Técnica"valida"pouco"

Não"testa"o"produto"de"fato 

!"Não"atende"espectativas"
!"Difícil"apresentar"o"que"falta"
!"Mercado"quer"produto"maior"
!"Cliente"não"entende"
!"Difícil"vender"
!"Muito"simples"
!"Versão"limitada"
!"Não"apresenta"valor"
!"Força"produtos"simples 
"

Não"atende"a"demanda 

!"Versão"limitada"
!"Protótipo"abaixa"a"reputação"
!"Cliente"não"entende"
!"Não"valida"tudo"
!"Força"produtos"simples"
!"Não"apresenta"valor"
!"Difícil"impressionar"cliente"
!"Design"limitado 

Não"faz"o"cliente"entender 

!"Difícil"em"B2B"
!"Requer"mão"de"obra"
!"Mercado"quer"produto"maior"
!"Difícil"na"área"
!"Difícil"para"ideia"complexa"
"

Área"não"permite 

!"Criar"bom"MVP"
!"Protótipo"abaixa"a"reputação"
!"Design"limitado"
!"Força"produtos"simples"
!"Não"é"produto"final"
!"Difícil"construir"
!"Difícil"ser"apresentável"
!"Não"lançar"aberto"
!"Alto"custo"
!"Não"ficar"no"mínimo"

Não"implementa"a"

metodologia"corretamente"
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Capítulo 4  
Descobertas 

4.1 Validação de Hipóteses Antes de Ingressar ao Mercado 

Com a pesquisa, foi observado que os empreendedores conhecem as 

metodologias aqui apresentadas. É comum a prática da validação da ideia no 

momento inicial para que percebam as necessidades do mercado. A aceitação 

desta prática é unânime, mesmo que os empreendedores não sigam processos 

formalizados.  

Os resultados e benefícios trazidos ao seu empreendimento com a 

prática de entrevistas, antes de iniciar qualquer desenvolvimento é bastante 

claro para os empreendedores. Classificam esta tarefa como vital ao seu 

projeto e analisam bem os benefícios encontrados tanto na parte econômica 

quanto comportamental e investigativa (entrevistas 3, 15 e 18) 

 

“Entrevistas na fase inicial são muito importantes, caso contrário gastaríamos 

muito dinheiro à toa” - E.3 P1 

 

“Sim, foram feitas entrevistas para investigar o cliente. Fizemos uma pesquisa 

de imersão, trabalhávamos de graça para conversar com potenciais clientes e 

fornecedores. Foi uma tarefa muito importante, pois na hora de validar é que 

você descobre o quão é difícil implementar a ideia que você tinha. Surgem 

outras oportunidades não imaginadas previamente” - E.15 P1 

 

“Fomos falar com profissionais da área, mas não tanto quanto queríamos ter 

feito. Enxergamos esta atividade como importante, pois os empreendedores 

mentem para eles mesmos. Acabam por não entender o problema que estão 

atacando. Ficam cegos com suas próprias soluções. Descartamos muitas 

ideias com as entrevistas que fizemos” - E.18 P1 
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A análise das boas práticas e de seus objetivos é unânime pelos 

empreendedores, mas nem sempre eles optam por seguir esta metodologia. 

Foram observados motivos que induzem os empreendedores a não efetuar 

entrevistas para validar o problema a ser solucionado e a entrega de valor ao 

cliente.  

Um dos motivos que acarreta este comportamento é o conhecimento do 

mercado por parte do empreendedor. Seja porque ele já trabalhou em alguma 

empresa na mesma área que o seu empreendimento, ou porque observou uma 

necessidade no mercado (entrevistas 7, 30, 48) 

 

“Definimos nosso produto com experiências anteriores, por nossa parte técnica. 

Não é essencial, você se direciona melhor efetuando entrevistas, mas você 

consegue criar uma Startup sem efetuar estas pesquisas. Nossa decisão não 

veio de pesquisa nenhuma” - E.7 P1 

 

“Não efetuamos validações das nossas hipóteses, sabemos que é muito 

importante este passo. Mas tomamos a decisão baseado nas experiências 

passadas do empreendedor fundador, não seguimos nenhuma metodologia.” - 

E.30 P1 

 

“Não foi feita nenhuma entrevista. É muito importante quando se começa 

alguma coisa que não se tem conhecimento. Mas nós aprendemos em outra 

empresa que já foi sucessora na índia e agora estamos aplicando em outro 

mercado” - E.48 P1 

 

Não é um caso extremo, pois o objetivo da entrevista é adquirir 

conhecimento sobre o comportamento do segmento de clientes. Mesmo 

quando não as implementam, os empreendedores enxergam a importância da 

metodologia. Outro motivo que leva os empreendedores a não seguir a 

metodologia de entrevistas é o acontecimento de uma categoria chamada de 

“dependência do produto”. Bastante presente nesta pesquisa, geralmente o 

entrevistado atribui o fato de não conseguir efetuar a tarefa em questão pois 

depende do produto. Esta dependência é predominante em várias Startups que 



 74 

 

 

decidem por não efetuar testes de hipótese antes de construir o produto. Pode 

ser resumida pelas entrevistas 14, 16, 46 e 51. 

 

“Não efetuamos nenhuma entrevista, mas achamos extremamente importante. 

Não utilizamos esta metodologia, preferimos criar uma primeira versão e 

colocar no mercado” - E.14 P1 

 

“Não fizemos nenhuma entrevista, o problema era muito evidente. Não 

validamos ele exatamente, apenas descrevendo para algumas pessoas. É mais 

seguro fazer a entrevista, mas as pessoas podem continuar sem essa etapa. 

Se você não tem certeza, pergunte para pessoas. Mas é difícil para as pessoas 

imaginarem como será quando o produto estiver pronto. Queremos acabar 

nosso MVP e a partir daí efetuar as entrevistas”- E.16 P1 

  

“Não foi feita validação. O modelo foi testado on demand. Começou a ser feito 

por um hobby. Vimos que o mercado não disponibilizava uma solução para 

esta ideia.” - E.46 P1 

 

“Não, não validamos com entrevistas. Não existia o problema devido à área. Se 

tiver como testar de uma forma fácil é importante, mas sem ter um mínimo 

desenvolvido não dá para ter um teste de qualidade. Observamos um produto 

que era interessante e decidimos entrar no mercado para fazer um melhor” - 

E.51 P1 

 

Querer colocar o produto no mercado sem a validação devida pode ser 

muito custoso. Alguns empreendedores preferem aplicar essa prática pois não 

acreditam na metodologia, seja por estarem efetuando a tarefa de maneira 

falha ou não estarem obtendo o melhor proveito do seu caráter investigativo. 

Devido à diminuição dos ciclos de vida e eventuais custos para construção do 

produto, é muito tentador criar um produto como tarefa inicial antes de aplicar 

qualquer metodologia. Alguns empreendedores acabam por colocar muito 

crédito nas entrevistas, sem efetuá-las da maneira satisfatória e acreditando 

que irão solucionar todos os problemas encontrados antes da criação do 

produto. A entrevista 13 é um exemplo disso: 
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“Sim, fomos à escolas conversar com pessoas antes de iniciar a construção do 

produto com papel e escrevendo as ideias. É uma atividade muito importante, 

mas ilusória. Quando você vai lá, todo mundo acha a ideia maravilhosa, mas 

quando você está com um protótipo pronto a coisa muda. Não dá para se iludir 

com o que as pessoas falam.” - E.13 P1 

 

É muito comum que as Startups efetuem Pivots e aperfeiçoamentos 

nesta etapa da construção, dado o grande momento de descoberta em que se 

encontram. Apenas as Startups que decidem por não efetuar entrevistas e já 

iniciar a construção do produto não se beneficiam desta etapa do 

desenvolvimento. Os motivos e maneiras como são efetuadas as mudanças e 

seus objetivos variam bastante. As entrevistas 15, 22 e 3 demonstram isso.  

 

“Originalmente a ideia era complexa demais, atendia muitos segmentos e era 

muito grande. Mas o C.A.C. (Cost to Acquire a Customer) não seria 

interessante, pivotamos para um segmento de clientes menor e focamos onde 

havia mais dores.” - E.15 P2 

 

“Mudamos o foco, expandindo para outros mercados. Antigamente a ideia era 

B2C (Business To Client) e então mudamos para B2B (Business to Business)” - 

E.22 P2 

 

“Descartamos algumas verticais do produto e fizemos adaptações da ideia 

inicial depois das entrevistas” - E.3 P2 

4.2 Business Model Canvas 

É comum que os empreendedores efetuem a construção do modelo 

negócios da sua ideia na fase inicial utilizando o Business Model Canvas, 

apesar de não ser unânime sua importância principalmente para 

empreendedores que possuem conhecimento na área de negócios. A 

dependência do produto é visível também nesta etapa. A técnica de Produto 

Mínimo Viável é citada diversas vezes nas entrevistas, estando de acordo com 
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a construção do mesmo, pois as validações do Business Model Canvas são 

melhor representadas quando já se possui um produto no mercado. Os 

empreendedores apontam que não se pode perder muito tempo nesta 

atividade, deve-se ir a campo rápido, seja com entrevistas ou produto. Também 

criticam a metodologia, constatando que não é a solução de todos os 

problemas, pois não auxilia em projeções financeiras e cálculos para medir o 

progresso do empreendimento, é uma inovação e está na moda. Apesar disso, 

é bem clara a atribuição de sua qualidade para comunicação da estratégia. 

Para os empreendedores é importante a construção do Business Model 

Canvas, mas não deve-se perder muito tempo nesta tarefa antes de iniciar a 

construção do produto. A metodologia facilita muito a comunicação, mas 

colocar o produto no mercado é mais importante, as entrevistas 21, 23 e 27 

resumem isso. 

 

“Não construímos no começo, apenas depois da ideia estar pronta. A maioria 

dos elementos você pensa da mesma forma, tem que ter cinco respostas 

claras na sua cabeça antes de iniciar a ideia: como fazer dinheiro? Quais são 

os custos? Parceiros chave? Qual é a solução? Qual é o segmento de 

clientes?” - E.21 P3 

 

“Criamos o Business Model Canvas na fase inicial, mas não ficava fiel ao 

produto de fato, não se reflete ao que sentimos na prática. É difícil expressar 

em palavras o que você está sentindo. Sinto falta de ter um produto” - E.23 P3 

 

“Sim, ele foi construído, não é a melhor maneira de se fazer isso. Fazer um 

produto e colocar no mercado é a coisa mais difícil a se fazer. Eu já tinha uma 

ideia anteriormente de como meu produto deveria funcionar” - E.27 P3 

 

É muito presente a aceitação que os empreendedores possuem da 

ferramenta como uma grande aliada ao apoio da visão macro do negócio e 

comunicação, ficando evidente em várias entrevistas. 

 

“Foi a primeira coisa que fizemos, é importantíssimo. Primeira coisa que todo o 

empreendedor deve fazer” - E.8 P3 
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“Fizemos, é muito importante. Se você não fizer, pode não ter uma visão 

adequada do seu produto” - E.9 P3 

 

“Sim fizemos, é extremamente importante. Quando você coloca naquele 

modelo você vê tudo com mais facilidade” - E.15 P3 

 

“Efetuamos, é uma maneira muito fácil e visual de você discutir o seu negócio 

de uma maneira macro.” - E.44 P3 

 

Entretanto, em alguns casos, quando o empreendedor possui 

conhecimento de negócios ou em outros empreendimentos, o mesmo acaba 

por descartar essa etapa (entrevistas 2, 5, 7 e 16) 

 

“Completei o Business Model Canvas na etapa inicial, mas não vejo ele como 

importante. Tem que criar um modelo, seja o Canvas ou não” - E.2 P3 

 

“Não utilizei o Business Model Canvas e não vejo como importante. Nenhuma 

Startup top necessita de fato disso. O empreendedor deve ter isso na cabeça. 

A única coisa boa é para comunicação com a equipe ou alguém de fora, mas 

quem já tem experiência, tem isso na cabeça” - E.5 P3 

 

“Efetuei o Business Model Canvas, mas não é essencial. Vale a pena fazer. Se 

não tiver muita ideia é importante, mas se você tem isso na cabeça, você 

consegue organizar suas estratégias. Só serve para quem ainda está em um 

estágio muito inicial” - E.7 P3 

 

“Não completei, mas pensei sobre esses problemas. Tem que pensar sobre 

eles antes de fazer negócio, tem que tê-los na cabeça. A prática é importante, 

mas não necessária, você tem que ter isso na sua cabeça de qualquer jeito, 

mas não precisa completar ele” - E.16 P3 

 

Na visão dos empreendedores, a validação do Business Model Canvas 

está ligada à criação de um produto. 
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“Foi tentando vender o nosso produto, foi daí que modificamos algumas coisas 

e refizemos o nosso modelo de negócio” - E.7 P4 

 

“Não validamos utilizando o modelo de entrevista, fizemos isso em outra fase 

da Startup. Não validamos o mercado, começamos a fazer isso com o MVP” - 

E.14 P4 

 

“Chequei algumas coisas do Business Model Canvas, mas colocar o produto 

no mercado foi a validação. É mais uma questão de fazer o MVP” - E.27 P4 

 

Das metodologias estudadas neste projeto de pesquisa, a de Business 

Model Canvas foi a que teve mais críticas à sua abordagem. Isso demonstra o 

quanto os empreendedores a conhecem, pois em vários casos fizeram 

propostas muito analíticas quanto à metodologia, mas também expõe uma 

certa insatisfação e desconfiança pela maneira como vem sendo utilizada e 

apresentada. Grande parte das críticas estavam na questão de não se prender 

muito a esta metodologia, não deve-se pensar o modelo como estático ou 

como a solução para todos os problemas (entrevistas 7, 8, 10 e 20). 

 

“Se você fica muito preso, você fica resistente a modificar ele. Você fica um 

pouco engessado em querer modificar. Na hora que sai para a rua, você vai 

estar bitolado naquilo” - E.7 P5 

 

“Não tem que ficar naquilo, tem gente que não engrena sem ter uma plena 

convicção. Não está escrito na pedra” - E.8 P5 

 

“Quem avalia o canvas nunca sabe se aquilo é a realidade. Apenas quando 

começa a dar resultado” - E.10 P5 

 

“É importante não ver esta ferramenta como algo estático, inacabado, mas que 

você pode expandi-lo. Se você é esperto para pensar sobre isso, é o suficiente” 

- E.20 P5 
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Referente não somente à forma como a metodologia apresenta suas 

soluções, mas como ela é apresentada e defendida por outras entidades, 

causa um certo descrédito por parte dos empreendedores. 

 

“Ele teria que previamente dizer em algumas lacunas, clientes e segmentos, 

que você deve validar o que está ali. Quando você vai a campo validar é 

melhor, no papel parece paraíso, tudo fecha de maneira muito lógica” - E.29 P5 

 

“Não é a solução de todos os problemas. A importância é para trazer clareza, 

mas não mais do que isso. Como é uma inovação acaba gerando mais alarde 

do que é. Facilita apenas para apresentar a ideia” - E.51 P5 

 

“É importante, pois te ajuda a modelar. Mas não é visto como a receita para 

tudo, não é a fórmula mágica” - E.18 P3 

 

Empreendedores afirmam que utilizam a metodologia em conjunto com 

outras técnicas para agregar e complementar os resultados obtidos. A falta de 

complexidade para o Business Model Canvas é criticada pelos 

empreendedores, principalmente em questão à projeções financeiras. 

 

“Quando você procura por investimentos, você faz projeções financeiras. Mas o 

modelo de negócio não é muito focado em quanto dinheiro você precisa. Não é 

a única ferramenta que você precisa.” - E.21 P5 

 

“Você consegue visualizar o negócio, mas algumas características mais 

específicas acabam ficando negligenciadas. É interessante ter o canvas e um 

plano de negócios mais detalhado.” - E.36 P5 

 

“O objetivo é manter simples, mas é simples demais. Deveria ter algo mais 

complexo, parece mais um trabalho de escola e não algo ligado à negócios.” - 

E.41 P5 

 

“Estratégia de negócios de uma maneira macro. Mas não ofere suporte para 

você falar em números.” - E.44 P5 
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“Não valida o tipo de receita, preço e formas de pagamento.” - E.6 P5 

 

Também em relação a projeção financeira e investimentos, existem mais 

críticas à abordagem, pois foi concebida em áreas onde existe abundância de 

capital para investimentos. 

 

“É pensado em empresas no estilo Silicon Valley. Eu gostaria de estabelecer 

um novo Business Model Canvas, colocar em primeiro passo o problema do 

negócio (maior problema a ser solucionado) e focar em construir um ideia 

sustentável. É criado para Startups que tem muito espaço para testar e tudo, 

para levantar investimentos. O oxigênio é menor na américa do sul.” - E.18 P5 

 

Outras críticas que aparecem em menor frequência atentam para a falta 

de uma seção analisando concorrência no Busines Model Canvas e o fato do 

lado esquerdo ser dispensável na abordagem, sendo a entrega de valor o 

ponto mais importante de todos. 

4.3 Produto Mínimo Viável 

A prática de Produto Mínimo Viável é bastante utilizada, estando 

presente em quase todas as análises das metodologias. Entretanto, os 

empreendedores normalmente limitam-se a criar apenas uma alternativa e 

construir evoluções do seu produto baseado na versão inicial. Não é comum o 

descarte completo do Produto Mínimo Viável (entrevistas 9, 7 e 14).  

 

“Criamos um MVP e fomos melhorando com o tempo, nunca foi descartado.” - 

E.9 P6 

 

“Criamos um MVP, mas perdemos muito tempo testando a segurança do 

produto. Foi um MVP, mas teve que gastar muito tempo verificando o mesmo.” 

- E.7 P6 
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“Tem um certo perigo com o MVP, é mais fácil colocar algo rodando. Você 

acaba colocando ele no mercado antes de fazer uma validação com clientes. 

Fizemos apenas um MVP e estamos refinando até o momento.” - E.14 P6 

 

Os elogios a esta prática estão presentes em diversos pontos. Os 

empreendedores deixam claro a importância de se colocar um produto no 

mercado. Investigou-se também as críticas a esta abordagem. Alguns 

empreendedores acreditam que esta versão inicial não representa bem o 

produto que eles tem em mente. Afirmam que as funcionalidades são reduzidas 

e o design é limitado. É difícil construí-lo, pois requer uma mão de obra 

especializada em desenvolvimento de software, além de ser difícil a venda de 

uma versão simples (entrevistas 1, 7, 27 e 3).  

 

“Muitas vezes é difícil chegar a um mercado que vai ter dar um feedback 

interessante ao MVP. O espaço amostral acaba sendo muito pequeno para 

validar o MVP. É muito complexo fazer toda esta validação.” - E.1 P7 

 

“Para produtos na área de segurança, você não deve fazer um MVP. 

Simplesmente não faz sentido para algumas áreas da computação. Mas em 

geral, a metodologia é muito válida.” - E.7 P7 

 

“Existe muito desentendimento sobre o que é um MVP de fato. Muitas vezes 

desistem muito rápido, pois era uma versão muito pequena. As pessoas ficam 

desencorajadas muito cedo. Se é muito limitada e não funciona, não significa 

que está tudo acabado. Instagram e Bourbon é um grande exemplo disso, 

significou que eles deveriam ter parado? Com o Bourbon?” - E.16 P7 

 

“É extremamente difícil para empresas B2B (Business to Business). No B2B 

você espera uma solução que seja boa. Não são os mesmos early adopters 

que você adquire, tem que convencer o CEO (Chief Executive Officer).” - E.27 

P7 

 

“Força os empreendedores a desenvolver produtos menores. As vezes você 

quer um produto mais consistente, mas faz uma coisa muito menor por conta 
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dessa prática. Uma ferramenta mais complexa não consegue iniciar com um 

MVP, imagine um MVP do conta azul.” - E.3 P7 

 

Apesar dos diversos elogios, as críticas foram também importantes para 

descobrir que os empreendedores não entendem bem a metodologia de 

Produto Mínimo Viável e implementam a técnica de maneira errada. Afirmam 

que força produtos menores que não representam o produto final e não deve-

se ater ao mínimo. É apontado também que existe um alto custo para a criação 

desta versão, o design é pobre e é difícil ser apresentável. A versão inicial não 

deve ser lançada aberta e abaixa a reputação da Startup (entrevistas 9 e15). 

  

“Mão de obra para desenvolver o MVP. Um mínimo produto viável necessita de 

muita mão de obra” - E.9 P7 

 

“Não consegue mostrar a ferramenta por completo para emocionar o cliente. 

Deve ter uma pessoa muito qualificada na área de vendas para vender esta 

versão.” - E.15 P7 

4.4 Testes de Hipótese no Cotidiano 

Os estudo descobriu vários pontos sobre o modo como os 

empreendedores coletam feedback em suas Startups e suas opiniões. É 

unânime o reconhecimento desta prática como sendo importante e vital para o 

funcionamento de seus empreendimentos. Eles direcionam o futuro dos seus 

empreendimentos baseados nesses feedbacks. Entretanto, não efetuam a 

coleta periodicamente e afirmam não possuírem a cultura de coletar os 

feedbacks, ocorrendo, na maioria das vezes, de forma passiva. 

 

“Os feedbacks são importantes, atuamos baseados neles para efetuar a 

tomada de decisão da nossa Startup. Sempre que lançamos uma 

funcionalidade nova, coletamos feedbacks” E.1 P8 
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“Coletamos Feedbacks, são muito importantes. Mas não existe uma cultura 

para efetuar esta coleta. Os clientes reportam erros à nossa equipe, esta é a 

coleta.” - E.6 P8 

 

“Sim, são muito importantes. Não temos uma cultura para tal. Pegamos muitos 

feedbacks com reportes, e ligações de vendas. São feitos quando o cliente 

pergunta, de forma passiva.” - E.13 P8 

 

“Não coletamos muitos, mas sabemos da importância. Só recebemos quando 

vamos falar com clientes, ou fazer reuniões com qualquer pessoa. Não existe 

uma pessoa para manejar isso, não temos um processo ou cultura definido.” - 

E.18 P8 

 

Em geral, os empreendedores não possuem uma periodicidade para a 

coleta de feedbacks. A ação é feita no momento que novas funcionalidades são 

entregues ou conceitos são criados pelos empreendedores. Mesmo assim, a 

coleta é feita de forma passiva, com reportes de erros e problemas feitos por 

usuários. 

 

“Coletamos vários feedbacks, são importantes. A coleta é feita de forma 

passiva, sempre que lançamos uma funcionalidade. Quando recebemos, nós 

colocamos numa planilha. Quando algum problema é mais falado, aí 

aumentamos a prioridade.” - E.19 P8 

 

“Coletamos feedbacks, são cruciais, são como água para Startups. A coleta é 

feita passivamente sempre que efetuamos algum lançamento.” - E.27 P8 

 

“Não coletamos muitos feedbacks, mas sabemos da importância. Queremos 

ampliar essa atividade. A coleta depende do problema, é sob demanda, o 

feedback é coletado de forma passiva.” - E.14 P8 

 

“Coletamos feedbacks, em nossa visão eles são importantíssimos. mas 

possuem uma frequência muito baixa, são de forma passiva. Os clientes que 

vão informar o problema.” - E.29 P8 



 84 

 

 

 

“Os feedbacks são cruciais, nenhuma decisão é tomada sem consultar os 

leitores. A coleta ocorre diariamente de forma passiva e a análise é semanal.” - 

E.35 P8 

 

Quanto às mudanças estratégicas, os empreendedores afirmam já terem 

efetuado alguma mudança estratégica no produto devido aos feedbacks 

recebidos por clientes.  

 

“Efetuamos mudanças estratégicas, inicialmente nossa evolução era baseada 

em alguns feedbacks de mentores. Mas foi a validação de clientes que 

direcionou o caminho do produto.” - E.7 P9 

 

“Modificamos nossa forma de vender o produto. Os clientes pedem um 

equipamento e instalam em suas frotas, mas diversos problemas ocorriam no 

mesmo, nem sempre por culpa nossa. Entretanto, o problema era sempre 

reportado para nossa parte. Atualmente, em conjunto com a cobrança, damos 

a opção de oferecer um apoio ao acompanhamento. Assim, garantimos o 

melhor funcionamento do nosso produto.” - E.12 P9 

 

Como analisado nas entrevistas acima, os empreendedores aceitam 

como muito importante esta prática. Em sua maioria tentam efetuar coletas, 

mesmo que de forma passiva. Entendem  que poderiam ter uma cultura mais 

forte e assumem que gostariam de melhorar este ponto nas suas Startups.  

As críticas que surgem à abordagem são referentes ao alto custo 

envolvido,  dificuldade em priorizar os feedbacks recebidos e saber como 

atendê-los escalando a decisão para cenários gerais.  

Quanto ao alto custo envolvido nesta tarefa, os empreendedores 

apontam para o grande consumo de tempo e dinheiro envolvido, muitas vezes 

escassos para suas Startups. Além disso, existe a dificuldade que possuem 

para ter um espaço amostral significativo. 
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“Conseguimos coletar algumas informações, mas atacar um espaço amostral 

grande é difícil. É muito complexo conseguir atingir todos os cenários 

existentes.” - E.1 P10 

 

“Temos a limitação de ter uma parte da equipe disponível apenas para isso. 

Gastamos mais tempo atraindo os clientes do que coletando feedbacks, 

apenas quando o cliente entra em contato é que fazemos a coleta. Só 

entramos em contato, quando percebemos algum problema nele.” - E.6 P10 

 

“O custo da coleta é muito alto, é difícil fazer isso de maneira confiável e que 

gere os resultados devidos.” - E.29 P10 

 

“É difícil conseguir que o cliente perca seu tempo para responder nossas 

perguntas, mas é uma ótima tarefa para conhecer seu cliente. O ponto principal 

é ter uma boa quantidade de respostas.” - E.30 P10 

 

Outra grande dificuldade encontrada pelos empreendedores na tarefa de 

coleta de feedbacks é saber priorizar os mesmos e decidir quais são 

importantes para o crescimento do seu negócio. Além disso, existe um grande 

receio dos empreendedores em saber se a decisão tomada pode ser escalada 

para outros contextos e demais clientes que possuem. 

 

“Tem que pensar sempre em escalabilidade, o cliente dá um feedback puxando 

sardinha para o lado dele. Tem que pensar em como será útil também para 

todo mundo.” - E.5 P10 

 

“Vão existir sempre opiniões muito diversas, mas tem que saber interpretar 

bem as pessoas, saber o que é necessário. Se considerar tudo, vai acabar 

construindo um monstro no seu produto.” - E.7 P10 

 

“A maior dificuldade é decidir se o que estão falando é a reflexão do mercado e 

se a funcionalidade vai causar impacto no mercado ou não. Não dá para fazer 

todo mundo feliz.” - E.22 P10 
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“Em alguns casos, você acha que o feedback é uma boa ideia, mas deve-se 

testar antes com alguns clientes. No início, parece ser algo muito importante, 

mas tem que ser testado.” - E.45 P10 

 

“É muito fácil para os usuários dizerem que querem algumas funcionalidades. 

Demora um certo tempo para construir o que eles querem, é melhor entrevista-

los quando já se tem algo novo” - E.16 P10 

 

 É visível também a dificuldade dos empreendedores em interpretarem as 

funcionalidades exigidas por clientes e usuários, enxergando as necessidades 

do segmento de clientes. Outras críticas que ocorreram em menor frequência 

atentam para o apego do empreendedor à visão estratégica, podendo induzir 

algumas respostas ou fazê-lo descartar considerações válidas. 
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Capítulo 5  
Discussão 

5.1 Métodos Qualitativos 

A pesquisa qualitativa é bastante trabalhosa em sua fase de coleta e 

análise de dados. Com o objetivo de enriquecer a coleta e reduzir a presença 

de viés, adiciona-se mais de um pesquisador nesta etapa. Este recurso foi 

escasso durante a pesquisa, pois apenas um pesquisador esteve presente na 

coleta de dados. Além disso, utiliza-se mais de um método para enriquecer e 

comprovar os dados obtidos, como a observação. Abordagens multi-métodos 

são utilizadas para compensar a fraqueza das pesquisas qualitativas que 

utilizam apenas um método (ALDAG, R. J.; STEARNS, T.M., 1988). Como a 

pesquisa necessitava da descrição de períodos passados na vida da Startup, 

não foi possível alinhar a utilização de mais um método de coleta. 

Vários estudos qualitativos efetuam as análises dos seus objetos de 

pesquisa durante anos, com entrevistas e observações. Essa prática garante 

que o comportamento é melhor entendido e facilita até mesmo na construção 

do roteiro de pesquisa e em sua condução.  

Dados obtidos com entrevistas são conhecidos por serem propensos a 

viés (PARRY, K. W., 1998). Existem quatro tipos de dados que podem ser 

fornecidos ao pesquisador:  

1. Dados de base: descrevem melhor o que os participante tem a oferecer;  

2. Dados adequados: que os participantes acham que são apropriados para 

compartilhar com o entrevistador;  

3. Dado interpretado: que é contado por um profissional treinado preocupado 

com a certeza que os outros verão os dados de uma maneira profissional;  

4. Dados vagos: não é responsável por prover nenhuma informação adicional 

ao pesquisador (GLASER, B. G., 1978).  
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O dado ideal a ser coletado é o dado de base, entretanto o pesquisador 

pode constantemente encontrar outros tipos de dados. Pesquisadores 

provenientes da área de Ciência da Computação podem não ser bem treinados 

na arte de entrevistar como forma de pesquisa, dessa forma, podem ter 

dificuldades para obter os dados de base. Como o pesquisador envolvido na 

condução desta pesquisa tem formação nessa área, obteve dificuldade na 

condução de algumas entrevistas. Além disso, é preciso ter experiência para 

saber efetuar perguntas que sirvam para checar o tipo de dado sendo coletado. 

Sentiu-se uma grande dificuldade para conduzir as entrevistas, principalmente 

para encontrar os dados satisfatórios que embasassem as teorias sendo 

construídas, sendo este, também, um dos fatores para a alta quantidade de 

pesquisas efetuadas.  

Uma forma muito eficiente de garantir que o dado coletado por 

entrevistas é autêntico, é adicionar a esta tarefa a observação nos ambientes 

de trabalho (PARRY, K. W., 1998). A observação não foi possível, dado que 

não se acompanhou a formação das Startups neste estudo (por exemplo, 

desde a criação até o primeiro ano de existência). 

5.2 Grounded Theory 

A Grounded Theory possui uma limitação inerente, pois as teorias 

resultantes só podem ser consideradas para explicar contextos específicos ao 

estudo. As codificações, conceitos e categorias são criados diretamente dos 

dados, logo, fornecem resultados baseados no contexto do dado (ADOLPH, S. 

et al., 2008).  

A utilização da Grounded Theory foi satisfatória para esta pesquisa. 

Conseguiu-se interagir diretamente com os empreendedores. Além disso, as 

várias iterações de coleta e análise foram importantes para estar sempre em 

contato com as descobertas sendo obtidas. A utilização do método foi 

necessária para efetuar diversas entrevistas em um curto espaço de tempo, 

intercalando a coleta e a análise de dados. 

Outros autores comentam sobre o momento em que se encontra a 

saturação dos dados, geralmente varia em torno de 30 entrevistas 

(THOMSOM, S. B., 2011). Entretanto, devido à heterogeneidade desta 
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pesquisa e a falta de experiência do pesquisador na aplicação destas técnicas, 

a saturação só foi alcançada com 52 entrevistas, pois Startups estão presentes 

nos mais diferentes ramos e mercados. 

A análise dos dados foi efetuada sem a transcrição das entrevistas, 

diminuindo-se o gasto desnecessário de tempo envolvido. Em média demora-

se seis vezes mais tempo para transcrever do que para efetuar a entrevista, 

vários pesquisadores acabam terceirizando esta tarefa. Estima-se que grande 

parte dos dados transcritos não são utilizados pelos pesquisadores, 

aumentando o desperdício (HANCOCK, B. et al., 2007). Preferiu-se gastar este 

tempo com outras atividades da pesquisa. 

5.3 Trabalhos Relacionados 

O presente trabalho investiga a adoção das práticas atuais de 

empreendedorismos em Startups, ou seja, como é o comportamento do 

empreendedor na adoção desses métodos. Diversos trabalhos se relacionam 

ao tema, principalmente na análise do comportamento dos empreendedores na 

condução dos seus negócios. Kodithuwakku, S. S.; Rosa, P. (2002) analisam o 

comportamento de pequenos empreendedores rurais, em um estudo 

qualitativo, confrontando as ações tomadas dos que obtiveram sucesso e dos 

que falharam. Apontam que empreendedores com  sucesso aprenderam 

rapidamente com seus erros e conseguiram desenvolver e aplicar práticas de 

gerenciamento, tanto das tarefas quanto do tempo. Além disso, conseguiram 

mobilizar recursos melhor que os outros. Apesar dos participantes do estudo 

possuírem pouco conhecimento em empreendedorismo, aqueles que 

conseguiram adequar melhor seus comportamentos, foram os mais propensos 

a atingir o sucesso. 

A experiência do empreendedor, seu comportamento e como ele age no 

seu cotidiano, foi analisado por Morris, M., et al. (2006). Fatores psicológicos 

foram estudados, comportamentos que o estudo chama de “picos de 

experiência”, “picos de realização” e “flow” (situação quando sente-se que está 

tudo caminhando de forma correta). No trabalho, é apresentada uma análise 

qualitativa e quantitativa dessas variáveis, que aponta um alto valor em ambas 

para os empreendedores participando de atividades de risco, com maior 
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possibilidade de crescimento. Ainda sobre o comportamento, Kisfalvi, V. 

(2002). efetua um estudo qualitativo sobre a forma como os CEOs das Startups 

efetuam seus planos estratégicos e relaciona com as questões da sua vida 

pessoal.  

Para Gartner, W. B. et al. (1998) a sobrevivência de um  

empreendimento está relacionada às habilidades e conhecimentos do 

empreendedor anteriores à criação e a sua capacidade em adquirir mais 

conhecimento durante o seu ciclo de vida. O trabalho demonstra a importância 

de ter definido os comportamentos ligados ao aprendizado. Ainda sobre a 

importância de práticas e rotinas que desenvolvem a aprendizagem, Aldrich, H. 

E.; Yang, T. (2004) avalia os fatores que conduzem os empreendedores a 

adquirir conhecimento. Para obter sucesso, não basta apenas iniciar a vida 

empreendedora com um bom conhecimento, mas também é preciso criar 

processos e rotinas para adquiri-lo rapidamente  através de feedbacks durante 

a criação dos empreendimento. Kinias, I. G. (2013) afirma que uma das causas 

de se buscar o empreendedorismo é a detecção de oportunidades, sendo esta 

percepção ligada ao conhecimento passado do empreendedor e à sua 

habilidade em adquirir novos conhecimentos sobre a área. O estudo requerido 

faz uma análise qualitativa do comportamento do empreendedor para 

relacionar a sua bagagem de conhecimentos à habilidade de detectar novas 

oportunidades. 

A importância e os motivos que levam os empreendedores a efetuar 

ações de planejamento do seu negócio antes de iniciar qualquer tarefa são 

analisados por Chwolka, A.; Raith, M. G. (2012). Já Hmieleski, K. M.; Ensley, 

M. D. (2007) examinam a relação do comportamento de liderança do 

empreendedor com fatores envolvidos no sucesso da Startup. 

Outros estudos estão relacionados à análise da Startup e os fatores que 

a levam ao sucesso. Pangarkar, N.; Wu, J. (2013) verifica a importância da 

Startup criar alianças estratégicas com parceiros. Essas parcerias podem 

afetar o desenvolvimento e a possibilidade de sucesso do empreendimento 

embasadas nas teorias de dependência de recursos, visualização baseada nos 

recursos e a perspectiva de aprendizado organizacional. 

  



 91 

 

 

Capítulo 6  
Conclusão 

O estudo abordou um conjunto de metodologias atuais para o 

desenvolvimento de uma Startup. Algumas definições são apresentadas para 

este tipo de empreendimento, destacando a importância econômica e a 

habilidade de atrair investimentos devido à grande possibilidade de retorno 

oferecida apesar da alta taxa de falhas presente nos mesmos.  

São discutidas as práticas de Lean Startup e sua inovação na diminuição 

do desperdício dos recursos da Startup. Esse objetivo é alcançado com a 

adoção de práticas que diminuem o ciclo de vida dos produtos de software e 

criação de rotinas que estimulem o aprendizado. Em relação ao gerenciamento 

e ciclo de vida do produto, é apresentada a prática de desenvolvimento de 

clientes, que fornece ao empreendedor técnicas para entender o mercado e as 

necessidades do segmento de clientes do produto. A técnica de Business 

Model Canvas apresenta um modelo para facilitar a análise e a experimentação 

do modelo de negócio. Assim, permite explorar e visualizar variáveis 

importantes acerca do crescimento do negócio de maneira simples. 

A pesquisa busca contribuir no entendimento dessas práticas, 

principalmente na forma como os empreendedores as enxergam, implementam 

em seu cotidiano e  criticam-nas. Quando são apresentados às metodologias 

de validação a serem aplicadas antes de iniciar qualquer desenvolvimento do 

produto, fica visível a dependência que eles possuem em criar um produto. Na 

visão do empreendedor é preferível dispor um produto no mercado, sendo esta 

a maior validação.  

A técnica de Business Model Canvas, amplamente utilizada no mercado, 

também é bastante criticada pelos empreendedores. Apesar de admitirem o 

grande potencial comunicativo, acreditam necessitar de práticas mais 

complexas após o início de seus empreendimentos. Outro aspecto criticado na 
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prática é que a mesma é muito simples e só traz benefícios para 

empreendedores iniciantes (construindo seu primeiro empreendimentos) ou 

sem conhecimento na área de negócios.  

Os empreendedores guiam o desenvolvimento de seus produtos 

baseados na prática de coleta de feedbacks. Entretanto, a metodologia é 

aplicada passivamente, pois clientes e utilizadores do produto recorrem até às 

Startups para reportar falhas e necessidades. Os empreendedores afirmam 

não possuírem uma cultura de efetuar coletas de forma ativa. Além disso, 

criticam esta prática pela necessidade de coletar dados de um grande grupo 

amostral para refletir com veracidade o mercado. 

Futuros trabalhos podem utilizar os dados aqui descobertos e analisá-los 

a fundo, separada e independentemente da metodologia. Pode-se, por 

exemplo, investigar uma diminuição ainda mais severa do ciclo de vida dos 

produtos, para que empreendedores possam produzir de maneira ainda mais 

rápida, usando gradativamente menos recursos.  

Devido às críticas fornecidas ao Business Model Canvas, estudos 

também podem utilizar metodologias para criação de modelos de negócio e 

propor melhorias focadas nas críticas dos empreendedores.  

Dada a grande utilização do feedback como forma passiva, estudos 

posteriores podem oferecer técnicas e meios para aumentar a captação de 

opiniões e facilitar a sua análise. Outros trabalhos também poderiam aproveitar 

o fato dos empreendedores não efetuarem pesquisas ativamente (por não 

acreditarem que o espaço amostral representa o mercado) e então propor 

técnicas de pesquisa para serem utilizadas em grupos menores, fornecendo 

um retorno confiável ao empreendedor. 

Espera-se que o presente estudo auxilie outros pesquisadores 

envolvidos com o tema a propor soluções e estudos que propiciem a 

compreensão do comportamento dos empreendedores nas Startups. O tema 

deve ser insistentemente discutido tanto no meio acadêmico quanto no 

mercado de trabalho dado o grande potencial econômico existente neste tipo 

de instituição. 
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Apêndice 

Entrevista 3 

P1: A Startup fez testes de hipótese do problema e da proposta de valor 
antes de iniciar a construção do produto?  
Se não, por quê? 
Você enxerga esta prática como importante? Por quê? 
“Entrevistas na fase inicial são muito importantes, caso contrário gastaríamos 

muito dinheiro à toa” 

 

P2: Houve descarte ou refino da ideia após a validação de hipóteses? 
Se não, por quê? 
Como ocorreu esse descarte? 
“Descartamos algumas verticais do produto e fizemos adaptações da ideia 

inicial depois das entrevistas” 

 

P3: A Startup criou um Business Model Canvas na fase inicial? 
Se não, por quê? 
Foi importante esta prática? Por quê? 
“Inicialmente não construímos, foi feito apenas após as entrevistas, quando 

começamos a desenvolver. Foi importante, mas não é mais importante que as 

entrevistas.” 

 

P4: Foram efetuadas as validações em campo dos componentes do 
Business Model Canvas? 

Se não, por quê? 
“Sim, efetuamos” 
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P5: Qual é a maior limitação, ou dificuldade que você enxerga nesta 
abordagem? 
“É muito bom para organizar as ideias no começo. Depois que começa a 

evoluir ele é um pouco descartado, até coisas mais chatas funcionam melhor 

que o Business Model Canvas” 

 

P6: Foi criado um Produto Mínimo Viável para ser colocado no mercado? 
Se não, por quê? 
Foi criado mais de um Produto Mínimo Viável no processo? 
“Sim, criamos um MVP. Conseguimos vender apenas com um power point. 

Criamos apenas um e evoluímos constantemente.” 

 

P7: Qual é a maior limitação ou dificuldade que você enxerga nesta 
tarefa? 
“Força os empreendedores a desenvolver produtos menores. As vezes você 

quer um produto mais consistente, mas faz uma coisa muito menor por conta 

dessa prática. Uma ferramenta mais complexa não consegue iniciar com um 

MVP, imagine um MVP do conta azul.” 

 

P8: A Startup efetua coleta de feedbacks? 
Se não, por quê? 
Esses feedbacks são importantes para a tomada de decisão? 
Como eles ocorrem? De forma ativa? De forma passiva? 
Com que frequência são coletados? 
“Sim, coletamos feedbacks. Os feedbacks são completamente importantes, 

colocamos um produto inacabado para coletar feedbacks o quanto antes. 

Semanalmente estamos falando com clientes e usuários, de forma ativa.” 

 

P9: Ocorreram mudanças estratégicas devido aos feedbacks coletados? 
“Sim, iremos efetuar um rebrand e os feedbacks influenciaram bastante nisso.” 

 

P10: Qual é a maior limitação, ou dificuldade que você observa nesta 
tarefa? 
“As vezes o cliente não sabe o que quer, isso é um problema.” 


