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RESUMO 

 

O Processo de Desenvolvimento de Produtos compreende as atividades que vão desde 

a ideação até a descontinuidade do produto no mercado. Devido à complexidade de tal 

processo diversos modelos têm sido propostos para auxiliar e nortear essa atividade em 

diferentes setores da economia. Alguns desses são elaborados para um tipo de empresa 

específica como é o caso de empresas nascentes ou startups. A dissertação tem como objetivo 

propor um modelo para gerenciar o processo de desenvolvimento de produtos em empresas 

startups. O aporte utilizado para concepção é decorrente de uma revisão bibliográfica 

sistemática e de estudos de casos em três empresas nascentes de uma incubadora. O modelo 

proposto é composto por quatro fases. Cada fase envolve atividades específicas e o uso de 

ferramentas e técnicas de apoio a execução. A fase geração de hipóteses envolve as atividades 

de identificação de oportunidades, proposta de soluções e formulação de hipóteses. A fase 

validação de hipóteses compreende a construção do MVP e o teste de aceitação no mercado. 

A fase construção e teste do protótipo envolve a caracterização do produto e os recursos 

necessários para sua produção. Por fim, a fase produção e comercialização compreende a 

constituição da empresa e o plano de vendas e marketing.  Os resultados contemplam 

contribuições teóricas e práticas. As primeiras estão relacionadas à ampliação do 

conhecimento sobre um tipo específico de empresa, que até então é pouco estudada. Já do 

ponto de vista prático, o processo proposto constitui um novo método para auxiliar no 

gerenciamento e operacionalização das atividades ligadas ao desenvolvimento de produtos. 

Palavras-chaves: Processo de desenvolvimento de produtos; Startups; desenvolvimento de 

produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The Product Development Process includes activities ranging from ideation to the 

discontinuation of the product on the market. Due to the complexity of this process, many 

models have been proposed to assist and guide this activity in different sectors of the 

economy. Some of these are designed for a specific type of business as in the case of new 

companies or startups. The dissertation aims to propose a model to manage the product 

development process in startups. The knowledge used to design results from a systematic 

literature review and case studies in three springs an incubator companies. The proposed 

model consists of four phases. Each phase involves specific activities and the use of tools and 

support the execution of techniques. The phase generating hypotheses involves opportunities 

for identification, proposed solutions and formulate hypotheses. The hypotheses validation 

phase includes the construction of MVP and acceptance testing on the market. Phase 

construction and prototype testing involves the characterization of the product and the 

resources needed for their production. Finally, the production and marketing phase includes 

establishing the company and the sales and marketing plan. The results include theoretical and 

practical contributions. The first is related to the expansion of knowledge about a specific type 

of company, which so far is little studied. Since from a practical point of view, the proposed 

process is a new method to assist in the management and implementation of activities related 

to product development. 

Keywords: Process of product development; startups; product development. 
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO  

 

A dissertação trata do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) em empresas 

startups. Este capítulo aborda o contexto do trabalho e introduz o escopo da pesquisa 

realizada. Em seguida são apresentados os objetivos do estudo, a justificativa, o método 

utilizado e a estrutura da dissertação. 

 

1.1. Contextualização do tema 

As transformações econômicas ocasionadas pelo avanço da tecnologia e pela acirrada 

concorrência têm modificado o cenário mercadológico das empresas atuais. Esses fatores 

desempenham um papel significativo na melhoria da qualidade e diversidade dos novos 

produtos, estreitando às relações com os consumidores. Dessa forma a arte de criar e 

desenvolver produtos passou a ser uma questão de sobrevivência para as organizações.  

No tocante a esse panorama, marcado pela competitividade das grandes corporações, 

destacam-se as Micro e Pequenas Empresas (MPE). Estas se diferenciam, em sua maioria, por 

operacionalizar atividades com baixo capital e com alta intensidade de mão de obra, quando 

na sua fase inicial, essas empresas, são denominadas empresas nascentes ou popularmente 

conhecida por startups (BLANK, 2006; BRIGIDI ,2009; RIES 2011; GITAHY, 2011). 

Empresas startups são empreendimentos que se encontram no início de suas atividades 

e que procuram explorar ideias inovadoras no mercado.  Devido a sua inexperiência em 

virtude do tempo de atuação no mercado elas possuem um alto risco envolvido no negócio 

(BLANK, 2006; MENDES, 2008; BRIGIDI, 2009; GUERRA, 2012; RIES, 2011; GITAHY, 

2011). Dentre as características que as definem estão a grande expectativa de crescimento, 

quando obtém sucesso, e sua capacidade de oferecer o mesmo produto repetidamente sem 

adaptações.  

Muitas são as discussões que giram em torno dessas empresas e suas inúmeras 

dificuldades para permanecer no mercado. Seu desempenho frente às concorrentes tem se 

mostrado bastante turbulento devido a inúmeros fatores, tais como: à ausência de recursos, a 

inexperiência nas relações com os clientes, os aspectos técnicos dos produtos ou serviços 
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ofertados e, principalmente, a carência de ferramentas eficazes que auxiliem no 

gerenciamento dos seus processos de negócio.  

Essas circunstâncias demonstram a fragilidade desses empreendimentos se tratando de 

sua permanência e atuação.  Com isso, o Processo de Desenvolvimento de Produtos surge 

como uma alternativa apontada para fornecer a assistência necessária na adaptação nesse novo 

contexto empresarial. De forma que ao conhecer as exigências e necessidades dos 

consumidores a empresa estará apta a criar e desenvolver produtos e serviços capazes de 

supri-las, podendo obter importantes ganhos de competitividade.  

O Processo de Desenvolvimento de Produtos é visto, atualmente, como um processo 

de negócio (ROZENFELD et al., 2006) e considerado crítico de maneira que este inclui 

atividades desde o planejamento de novos produtos, levantamento de necessidades atuais e 

futuras do mercado, desenvolvimento e aceitação no mercado, tornando-se um dos processos 

de negócio responsável pelo sucesso e a permanência do negócio. 

Por ser considerada uma ferramenta apropriada para auxiliar no gerenciamento e na 

tomada de decisões nas etapas do projeto, esse processo tem sido apontado como uma 

alternativa viável para as pequenas e médias empresas no que se refere à geração, organização 

de suas ideias e posterior transformação em negócios, apresentando-se como um facilitador no 

planejamento desse processo. 

A fim de aprimorar a compreensão sobre essa técnica, pesquisadores tem se 

empenhado em buscar uma representação através de modelos ou metodologias que detalhem 

todas as etapas de desenvolvimento de produtos. Esses modelos favorecem a percepção de 

uma visão única do PDP, explicando o passo a passo e sendo útil como referência para que a 

empresa possa desenvolver produtos segundo um padrão estipulado (TOLEDO, 2008). 

Esses modelos colaboram na percepção de uma visão sistêmica do PDP, delimitando e 

expondo todas as etapas. Os modelos considerados como referência podem ser elaborados e 

aplicados para atender um tipo de organização, um setor industrial, um arranjo produtivo 

local, ou seja, pode ser aplicado a qualquer tipo de processo (MENDES, 2008). 

Corroborando, os autores Schmidt et al. (2009) afirmam que diferentes organizações têm 

números diferentes de estágios, de atividades e de pontos da tomada de decisão no seu PDP. 

No âmbito característico das startups esse processo apresenta-se ainda mais 

significante pois elas se baseiam em ideias com maior grau de novidade, sendo estas o seu 



  

 
17 

 

grande diferencial competitivo.  No entanto, tais empreendimentos apresentam altos índices 

de mortalidade ainda no estágio inicial. Este indicador relaciona-se diretamente com a não 

aceitação do produto no mercado.  

Estas empresas estão, na sua maioria, inseridas em um ambiente de alta 

competitividade caracterizado pela inovação e constantes mudanças tecnológicas, exigindo, 

assim, maior capacidade no uso de recursos, rapidez de entrega e qualidade nos produtos 

finais. Todos esses aspectos estão relacionados ao bom desempenho do PDP. Aliado a isso 

estão as incertezas do negócio e do projeto, ou seja, partir de uma ideia inicial e concretizá-la 

até o produto final. Com isso, muitas startups não conseguem atingir o sucesso de seus 

produtos, porque, por vezes (empolgadas com a possibilidade de ter uma grande ideia que 

gere lucro significativo) não seguem algumas etapas primordiais para alcançar os objetivos 

estabelecidos (NAKAGAWA, 2011). 

Segundo Cheng et al. (2005) a correta estruturação do PDP afeta diretamente a 

estratégia da empresa e o modelo de negócio afeta o desenvolvimento do produto. Esse 

aspecto está atrelado ao papel estratégico ocupado pelo desenvolvimento de produtos na 

estruturação do negócio, contribuindo de maneira fundamental para a sobrevivência de uma 

empresa. Afora isso, o primeiro produto é um marco importante na história de uma nova 

firma, já que geralmente é responsável pelas primeiras receitas, pelo primeiro teste efetivo da 

proposição de valor da firma emergente (GÓMES; SALERMO, 2010). 

Desta forma, com base na literatura percebe-se que até o momento tem havido uma 

maior concentração das pesquisas acadêmicas em direcionar os estudos sobre propostas de 

modelos de PDP para empresas tradicionais e pouco enfoque vem sendo dado as empresas 

nascentes. Diante deste cenário identifica-se uma tendência em realizar pesquisas focando nas 

empresas consolidadas e uma lacuna com relação as empresas startups. Esses aspectos nos 

remetem ao seguinte questionamento: como deve acontecer o desenvolvimento de um produto 

quando o produto e a empresa surgem juntos? 

Sendo assim, faz-se necessário um estudo mais aprofundado que proporcione 

conhecimento e informações detalhadas de como deve ser realizado o planejamento e a 

elaboração dos projetos de novos produtos neste tipo de empresa, uma vez que tais 

empreendimentos possuem capacidade técnica em relação ao conhecimento científico e 

tecnológico, no entanto demandam métodos e técnicas de gestão que incorporem essas 

tecnologias e transformem em produtos viáveis do ponto de vista comercial.  
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1.2. Objetivos  

O trabalho busca propor um modelo para gerenciar o processo de desenvolvimento de 

produtos em empresas nascentes ou startups. O modelo visa abordar as melhores práticas de 

gerenciamento do PDP para estas organizações bem como ferramentas e técnicas que alinhem 

o desenvolvimento de produtos com o desenvolvimento de clientes. Para tal são levantados 

alguns objetivos específicos:  

- Conhecer o estado da arte sobre as principais metodologias e abordagens de 

desenvolvimento de produto para empresas startups; 

- Levantar as principais características das Empresas startups;  

- Identificar o Processo de Desenvolvimento de Produto utilizado por empresas startups; 

- Estruturar um modelo para gerenciar o processo de Desenvolvimento de Produtos em 

empresas startups. 

 

1.3. Justificativa 

A adoção de um modelo de referência, por uma empresa, para nortear seu processo de 

desenvolvimento de produtos lhe proporciona ganhos competitivos, de forma que as 

organizações passam a concretizar as etapas de desenvolvimento de maneira mais sistêmica e 

integrada com todas as áreas funcionais da empresa.  

No que tange a literatura, percebe-se a proposição de diferentes modelos de referência 

voltados a diferentes empresas e setores da economia. No entanto, apesar dos vários modelos 

já existentes (COOPER, 1993; ULRICH; EPPINGER, 2000; BAXTER, 2003; PAHL et al., 

2005; ROZENFELD et al., 2006; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007; NETO; NOBRE, 

2009; CAMPOS; RIBEIRO 2011; BARBALHO, 2013) verifica-se uma necessidade latente 

de um processo estruturado que contemple as empresas iniciantes no mercado, as 

denominados startups.  

As startups são empreendimentos nascentes com foco na tecnologia e inovação e que 

atuam em mercados incertos. Apesar de sua importância para o desenvolvimento de 

comunidades locais elas atuam com limitações de recursos, de técnicas e de capacitação 

gerencial sendo bastante susceptíveis a não aceitação dos seus produtos e, consequentemente, 

ao fracasso no mercado.   
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A necessidade de um processo estruturado e uma gestão condizente com as 

necessidades dessas organizações tornam-se evidentes. O PDP em empresas iniciantes ou 

startups não é menos importante do que em empresas maduras, isso pode ser comprovado em 

função do elevado índice de falhas dos produtos (HEADD, 2003; ADAMS, 2004; CANÇÃO 

et al., 2008). Dentro destas empresas o sucesso do lançamento e a comercialização dos 

primeiros produtos são imprescindíveis para a sobrevivência da mesma, sendo este processo a 

capacidade mais dinâmica e importante dentro de uma organização (NELSON, 1991). 

Dessa forma a importância desta pesquisa pode ser atribuída a: aprofundar o 

conhecimento científico em um tipo de empresa específico; Propor um modelo para gerenciar 

o PDP dentro das startups, mediante a necessidade enfrentada por essas organizações para 

gerenciar esse processo.   

No que relaciona o primeiro quesito verifica-se a possibilidade de aprofundar os 

estudos sobre startups, de forma a identificar suas principais características, dificuldades 

enfrentadas e seus processos operacionais, delimitando aspectos que serão importantes e 

necessários para traçar o perfil dessas empresas e de seu PDP. 

O segundo parâmetro enaltece a necessidade de um modelo consistente e estruturado 

que seja formulado e condizente com a realidade das empresas startups. Necessidade essa já 

anteriormente discutida por alguns autores (MENDES, 2008; GOMES; SALERNO, 2010; 

FREITAS, 2010; SALGADO, 2011). Segundo Gomes e Salerno (2010) grande parte da 

literatura sobre PDP direciona-se para grandes empresas que, na maioria dos casos, já 

possuem organização estabelecida, estratégia de negócio, recursos instalados, entre outros. E 

poucos trabalhos abordam startups. Essa questão é reafirmada por Salgado (2011) que 

enuncia que há uma lacuna na literatura relacionada ao modelo para desenvolvimento de 

produtos para empresas nascentes de base tecnológica. 

Esse fator é mensurado devido as taxas de mortalidade dessas empresas no mercado, 

na maioria ainda no estágio inicial. Essas taxas estão relacionadas, em grande parte, a 

reprovação do produto pelos consumidores, a falta de planejamento e organização do projeto 

(em suas etapas) e a inexperiência nas estratégias de atuação do produto no mercado. 

Tendo em vista as questões levantadas e discutidas anteriormente, considera-se que 

proposta de um modelo para gerenciar o processo de desenvolvimento de produtos em 

empresas startups é um tema pertinente e relevante, visto que através desta as empresas 
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contarão com um método estruturado para auxiliar nas suas atividades e potencializar seus 

respectivos resultados. 

 

1.4. Método de pesquisa  

O método de pesquisa é segmentado obedecendo dois aspectos. Primeiramente é 

realizada a caracterização do método de pesquisa. E em um segundo momento todo o passo-a-

passo seguido na operacionalização do estudo.  

A literatura apresenta diferentes aspectos sobre metodologia científica para 

caracterizar e categorizar o método de pesquisa (DEMO, 2000; YIN, 2001; MARKONI; 

LAKATOS, 2003). No que se refere ao primeiro parâmetro pode-se caracterizar e classificar o 

método de pesquisa de acordo com vários aspectos. O Quadro 1.1 mostra resumidamente essa 

classificação.  

Quadro 1.1 Classificação do método de pesquisa 

Parâmetro Classificação  Escolha 

 

Gênero da pesquisa (DEMO, 2000) 

Teórica X 

Metodológica  

Empírica X 

Prática  

 

Objetivo da pesquisa (YIN, 2001) 

Exploratória  

Descritiva  X 

Explicativa  

 

Abordagem da pesquisa (YIN, 2001) 

Qualitativo X 

Quantitativo  

Qualitativo –          Quantitativo  

 

 

Argumentação logica (MARKONI; LAKATOS, 2003) 

Indutivo X 

Dedutivo  

Hipotético-dedutivo  

Dialético  

 

 

Método de procedimento (YIN, 2001) 

Survey  

Simulação  

Pesquisa-ação  

Estudo de caso único  

Estudos de casos X 

Fonte: Adaptado de González (2010) 
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De acordo com o quadro, quanto ao gênero pode-se enquadrá-la como teórica e 

empírica. Já com relação ao objetivo pode-se considerá-la como descritiva de forma que faz a 

descrição completa do processo de desenvolvimento de produtos em empresas 

nascentes/startups. A abordagem é qualitativa e o método de procedimento optou-se pelo 

estudo de caso.  

O segundo aspecto refere-se ao procedimento da pesquisa no qual fornece o passo-a-

passo realizado na investigação, mostrado na Figura 1.1. O procedimento foi dividido em três 

etapas, a primeira está direcionada ao levantamento teórico acerca dos temas e assunto 

retratados no campo das startups e seu desenvolvimento de produto. Nesta etapa foi realizada 

uma revisão bibliográfica sistemática no tema desenvolvimento de produtos em empresas 

startups. Foram encontrados 63 trabalhos acerca do tema.  

 

 
Figura 1.1 Etapas do processo de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria  

A segunda etapa contemplou a pesquisa de campo com a realização de estudo de 

casos. O primeiro momento foi realizado com os gestores da incubadora Metrópole digital 

com uso do protocolo de pesquisa (Apêndice A). Esse protocolo foi conduzido através de uma 
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entrevista com o intuito de conhecer a incubadora, as empresas, seu papel frente as empresas 

incubadas e como deve ser realizado o gerenciamento do PDP sob sua perspectiva. 

Com base na análise dos dados obtidos com a incubadora, foram selecionadas as 

empresas para o estudo de casos, utilizando os seguintes aspectos como critérios de seleção: 

as empresas devem ser nascentes; abranger a fase de incubação; ter desenvolvido seu primeiro 

produto e mostrar disponibilidade para participação na pesquisa. Nesse sentido a entrevista foi 

realizada mediante o protocolo de pesquisa (Apêndice A) com o intuito de conhecer a 

empresa, seu estágio de desenvolvimento atual, seu primeiro produto desenvolvido e as etapas 

que nortearam a sua criação.  

No terceiro momento foram conduzidos o estudo de casos. O procedimento da 

condução dos casos foi: Primeiro, foi conduzido o caso na empresa 1. A análise das 

informações foi realizada pelo cruzamento dos dados da entrevista, dos documentos obtidos 

na entrevista e informações de site da empresa 1. Após análise e considerações do primeiro 

caso se conduziu o segundo caso repetindo o procedimento anterior. Finalizado o segundo 

caso foi conduzido o terceiro caso. Para finalizar o estudo de casos foi realizado uma análise 

intercasos das três empresas pesquisadas.  

A terceira etapa da pesquisa contemplou uma análise com cruzamento de informações 

da fundamentação teórica e da análise dos casos. Essas informações deram origem aos 

conteúdos para a proposta do processo para gerenciar o desenvolvimento de produto em 

empresas nascentes. 

1.5.  Estrutura da dissertação 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O presente capítulo, o capítulo 1, 

contextualiza o tema de pesquisa, evidenciando os motivos que impulsionaram sua concepção 

articulando com os objetivos propostos. Em seguida é exposta a justificativa, o método de 

pesquisa e a estrutura da dissertação.  

O capítulo 2 aborda a fundamentação teórica com os conceitos primordiais para a 

pesquisa. Este capítulo abrange dois tópicos diferentes. A primeira está relacionada ao 

Processo de Desenvolvimento de Produtos abordando os principais conceitos, os modelos de 

projeto, sua evolução no decorrer do tempo e as principais ferramentas que servem de apoio a 

esse processo. O segundo contempla as particularidades das empresas startups, bem como seu 

processo de criação, os principais modelos de desenvolvimento de produtos já propostos na 

literatura e as ferramentas já utilizadas.  
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O capítulo 3 inicia-se com o detalhamento do objeto de pesquisa com a apresentação 

das características da incubadora e seu processo de desenvolver produtos. Em seguida são 

detalhados os estudos de casos e uma análise cruzada das informações coletadas, finalizando 

com a apresentação dos conteúdos necessários ao modelo de PDP para startups.  

O capítulo 4 evidencia o detalhamento do modelo proposto para gerenciar o 

desenvolvimento de produtos em empresas startups, suas respectivas fases e atividades. Em 

seguida é apresentada uma discussão sobre sua lógica, estruturação e recomendações para 

implantação.  

O capítulo 5 apresenta as considerações finais do trabalho e recomendações para 

trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos necessários para 

compreender o Processo de Desenvolvimento de Produtos e sua abordagem dentro de 

empresas startups. Inicialmente é realizado um levantamento teórico sobre o PDP, 

propriamente dito, os modelos de referência e as principais ferramentas de apoio a esse 

processo. Em seguida são contemplados aspectos referentes as startups (definição, 

características e processo de criação), os modelos de PDP já presentes na literatura para tais 

empresas e as técnicas utilizadas.  

 

2.1. Processo de Desenvolvimento de Produtos - PDP 

O Processo de desenvolvimento de produtos tem se tornado um dos processos de 

negócios fundamental para as empresas manterem-se competitivas.  As mudanças no 

comportamento do mercado e a redução do ciclo de vida dos produtos traçam um cenário 

dinâmico para as organizações e em particular para as indústrias. Seus produtos enfrentam 

necessidade de competir com os similares em grau de novidade, valor percebido pelo cliente e 

ecoefieciência.  

O PDP é constituído por um conjunto de atividades que busca através da identificação 

de uma oportunidade, ou necessidade, transformar uma ideia em um produto ou serviço que 

tenha valor no mercado. O sucesso do novo produto está condicionado à construção eficiente 

e eficaz deste processo. Sua operacionalização é realizada de forma sistematizada e 

segmentada em etapas que abrangem desde a ideia inicial até a descontinuação do produto.  

Diversos autores expõem conceitos diferenciados acerca do PDP. Alguns enfatizam 

como sendo um conjunto de atividades com a finalidade de fabricar um bem. No entanto, esse 

conceito vem sendo discutido e modificado no decorrer do tempo e mesmo mantendo a 

essência inicialmente proposta já se encontram, atualmente, conceitos cada vez mais 

abrangentes. A Figura 2.1 apresenta a evolução desses conceitos levantados na pesquisa 

teórica.  
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Figura 2.1 Evolução dos Conceitos de PDP 

Fonte: Elaboração própria  

Mediante as definições apresentadas pela Figura 2.1 percebe-se certa diferenciação na 

abordagem do PDP ao longo do tempo. Embora todos reafirmem a ideia de que o início do 

processo se dá com base numa percepção de mercado verifica-se algumas mudanças nos 

paradigmas. Verifica-se que este processo passou a ser considerado de forma integrada com 

as demais áreas da empresa, demandando planejamento e um controle frequente. Como 

consequência é comprovada a mudança de um processo técnico para um processo de negócio 

vinculado com a estratégia da empresa. 

A integração com toda a empresa nos remete a multidisciplinaridade defendida pelos 

autores e dessa cooperação depende o sucesso do objeto do mercado e consequentemente da 

organização. Freixo (2004) afirma que o sucesso de diversas empresas, se deve a quatro 

processos principais: processo de geração de ideias, processo de inteligência de marketing, 

processo de planejamento da estratégia de Marketing e processos de gerenciamento do 
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desenvolvimento de novos produtos. Já Rimoli (2005) identificou seis fatores-chave de 

sucesso que são eles: pessoas, processo, estratégia, estrutura organizacional, informação e 

administração.  

Entretanto, mesmo conscientes da importância e do gerenciamento do PDP por parte 

das empresas, a taxa de falha nos novos produtos ainda é crescente. Existem várias razões 

para a elevação desses indicadores, sendo que uma das mais significativas refere-se a baixa 

utilização de modelos, ferramentas e técnicas para auxiliar o PDP (YEH; PAI; YANG, 2010; 

CHANDRA; NEELANKAVIL, 2008; TOLEDO et al., 2008). Tentar descobrir as causas do 

insucesso e dessas falhas tem sido um desafio tanto para os pesquisadores quanto para a 

organização. 

 

2.1.1.  Modelos de desenvolvimento de produtos  

Um modelo deve apresentar de forma estruturada a composição das etapas do PDP 

proporcionando a compreensão de todos os agentes envolvidos no ciclo de desenvolvimento 

do produto. Na literatura diferentes autores comungam a ideação de modelos para guiar e 

controlar esse processo (CLARK; FUJIMOTO, 1991; COOPER, 1993; KAMINSKI, 2000; 

ULRICH; EPPINGER, 2000; BAXTER, 2003; PAHL et al., 2005; ROZENFELD et al., 

2006; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007; NETO; NOBRE, 2009; CAMPOS; RIBEIRO 

2011; BARBALHO 2013). Essas metodologias também conhecidas como modelos de 

referência possuem em sua estrutura diversas nomenclaturas nos níveis de detalhamento de 

suas etapas.  

Os modelos de referência podem ser definidos como sendo procedimentos, diretrizes e 

métodos que dão apoio e sustentam o desenvolvimento de produtos a fim de atingir seu 

sucesso. Cooper e Kleinschmidt (1995) juntamente com Griffin (1997) alegam que dentre as 

práticas mais usuais e necessárias para o sucesso dos produtos está a utilização dos modelos 

de referência. Eles ainda afirmam que esse é um fator crítico de sucesso para melhoria do 

PDP, ao longo do tempo, e para a lucratividade dos novos produtos.  

Os modelos referenciais podem ser elaborados para aplicação a um tipo de 

organização, um setor industrial, um arranjo produtivo local, ou seja, pode ser aplicado a 

qualquer tipo de PDP (MENDES, 2008). Isso é confirmado por Schmidt, Sarangee e Montoya 
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(2009), que defendem que diferentes organizações têm números diferentes de estágios, de 

atividades e de pontos da tomada de decisão no seu PDP. 

A adoção de um modelo de referência para nortear esse processo proporciona ganhos 

competitivos no gerenciamento do PDP, de forma que as organizações passam a concretizar 

as etapas de maneira mais sistêmica e integrada com os demais componentes do processo. Um 

processo eficaz e eficiente de gestão necessita ser implementado com base em um modelo de 

referência que determine a capacidade de as empresas controlarem o processo de 

desenvolvimento e de aperfeiçoamento dos produtos e de interagirem com o mercado e com 

as fontes de inovação tecnológica (ROZENFELD et al., 2006). 

Em contrapartida os autores Rudder, Ainsworth e Holgate (2001) compartilham o 

pensamento de que uma empresa não pode seguir um modelo de referência em particular. Ela 

deve abordar os seus fundamentos, avaliar a importância de cada etapa, adaptá-lo e alterá-lo 

para as situações particulares e sua realidade empresarial. 

Diversos autores comungam do pensamento de que a adoção de um método específico 

de PDP torna-se primordial na elaboração de um novo produto. Existem na literatura 

diferentes modelos e propostas de vários autores acerca das etapas de desenvolvimento 

(CLARK; FUJIMOTO, 1991; COOPER, 1993; KAMINSKI, 2000; ULRICH; EPPINGER, 

2000; BAXTER, 2003; PAHL et al., 2005; ROZENFELD et al., 2006; TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2007; NETO; NOBRE, 2009; CAMPOS; RIBEIRO 2011; BARBALHO 

2013). Esses modelos se diferenciam principalmente pela relevância dada a cada etapa do 

processo.  

No decorrer do tempo e com o surgimento de novas tecnologias esses modelos sofreram 

mudanças quanto a sua estrutura e conteúdos, conforme mostra a evolução na Figura 2.2. 

Novos modelos foram desenvolvidos enquanto que outras foram reformuladas. O 

envolvimento ativo dos participantes desse processo provocou modificações na segmentação 

das etapas. 

 

 

 

 



  

 
28 

 

 

 



  

 
29 

 

 

Figura 2.2 Modelos de desenvolvimento de produtos 

Fonte: Elaboração própria 
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Os modelos propostos por Cooper (1993) juntamente com o de Ulrich e Eppinger 

(2000) incluem atividades de feedback entre as fases. Essa interação acontece porque as 

informações geradas em uma fase retroalimentam as fases anteriores. Embora cada uma 

dessas denominações traga algumas diferenças, em essência são muito semelhantes. 

A proposta de Rozenfeld et al. (2006) trouxe consigo um acréscimo no processo: o 

foco no pós-desenvolvimento do produto. Esse modelo mostra a importância das atividades 

de pós-desenvolvimento para melhoria do PDP, através do acompanhamento do produto no 

mercado e da sua posterior retirada. Os autores ressaltam a necessidade de integração dos 

fornecedores no desenvolvimento para obter agilidade e sucesso, assim como o 

monitoramento constante da viabilidade econômico-financeira do projeto e produto para 

garantir que as premissas e indicadores iniciais sejam mantidos. 

O modelo elaborado por Brown (2010) intitulado Design Thinking trouxe consigo uma 

contribuição em relação aos outros modelos, ele concentra o PDP principalmente nos recursos 

humanos e na criatividade das pessoas. Através de um processo colaborativo as pessoas são 

convidadas a trabalhar em equipe, buscando benefícios significativos proporcionado pelos 

diversos pontos de vista e perspectivas onde a criatividade dos outros reforça a sua própria 

criatividade.  

O design thinking é direcionado ao desenvolvimento de soluções com base em novas 

funcionalidades e criando valor e novas expectativas para os clientes. Devido a isso esse 

modelo tem como ponto de partida o foco no fator humano através da identificação de suas 

necessidades e ambições de novos produtos. Durante o processo os gates são configurados em 

protótipos dos conceitos gerados e testados no consumidor final. Diferentemente do modelo 

proposto por cooper (1993) o processo deixa a forma de funil e passa a ser um espiral, onde as 

fases de desenvolvem até que o produto se torne viável.  

Em outra perspectiva os modelos propostos por Neto e Nobre (2009) se alinham com a 

de Campos e Ribeiro (2011) com um enfoque principal nas etapas de planejamento de 

produto. Esse aspecto também é retratado por Barbalho (2013) que em seu processo aborda 

etapas dedicadas para essa atividade na qual intitula como sendo plano de projeto. 

Os modelos apresentados fornecem sustentação ao processo de desenvolvimento de 

produtos e evidenciam o aumento dos esforços e preocupação no planejamento e 

gerenciamento desse processo de forma a integrar toda organização e alinhar os objetivos com 
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a estratégia competitiva. O aumento do número de fases mostra a sistematização do processo 

e o maior detalhamento das etapas tendo em vista aprimorar a compreensão da metodologia. 

2.1.2. Evolução dos modelos de referência para o desenvolvimento de produto 

Os modelos de referência são importantes por representarem uma aplicação mais 

ampla e geral das atividades realizadas, servindo de alicerce para a construção de modelos 

específicos. Com o passar dos anos eles sofreram modificações com o intuito de se adequar as 

inovações tecnológicas, as necessidades do mercado e a realidade das empresas.  

Durante o desenvolvimento dessas propostas houve um aumento progressivo do 

conhecimento concentrado relativo ao desenvolvimento de produtos. Em paralelo houve uma 

mudança significativa no papel desempenhado pelo profissional envolvido nessa atividade. A 

tarefa anteriormente focada no trabalho individual restringido a uma única fonte de 

conhecimento iria ser, posteriormente, organizada e realizada por um conjunto de 

profissionais multidisciplinar (CUNHA, 2008). 

A Figura 2.3 ilustra a linha do tempo do surgimento dos modelos de referência de 

desenvolvimento de produtos sincronizada com acontecimentos históricos relacionados à 

ciência e tecnologia e o surgimento de alguns produtos.  

Num primeiro momento a revolução industrial procurou organizar os processos 

produtivos e solucionar os problemas de fabricação dos produtos. O crescimento da indústria 

dos automóveis aliado às obras de Frederick Taylor e Henry Ford trouxeram consigo uma 

atenção maior aos problemas relacionados à qualidade dos produtos. Com o avanço da 

tecnologia a preocupação e o foco voltaram-se para o produto e seu marketing. 

O surgimento do sistema Toyota de produção possibilitou a melhoria da qualidade nos 

produtos e uma maior variabilidade dos modelos. Com este acontecimento surgiram vários 

livros e técnicas que tratavam sobre o projeto de novos produtos. Com o passar do tempo 

essas propostas foram refinadas para sair da alta padronização de atividades para elaboração 

de diretrizes e boas práticas em desenvolvimento de produtos. 

Mais tarde, com o avanço tecnológico de sistemas de informação, as propostas 

tornaram-se mais elaboradas, sistematizando as atividades que regem tal processo na 

abordagem do gerenciamento de processo de negócio. O sequenciamento das etapas está 

sendo deposto por procedimentos mais ágeis e eficientes, onde as atividades são concretizadas 

de forma quase simultânea.  
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Figura 2.3 Timeline dos modelos de referência no desenvolvimento de produtos 

Fonte: Elaboração própria  
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2.1.3. Métodos, técnicas e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de produtos 

O Processo de Desenvolvimento de Produtos envolve um conjunto de atividades 

sequenciadas que necessitam de um gerenciamento eficaz de forma a otimizar as tarefas e 

garantir qualidade, rapidez e diminuição dos custos.  Para isso são utilizadas métodos, 

técnicas e ferramentas para sua operacionalização. Nesta dissertação será utilizada a 

denominação de métodos, técnicas e ferramentas como sendo sinônimas, em função que 

uma técnica é denotada por um autor como método e por outro autor como ferramenta. 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006) as técnicas e ferramentas são fundamentais 

para o PDP. Corroborando com os autores, Azevedo e Politano (2009) consideram que as 

necessidades de aplicação de ferramentas no PDP são em função da dificuldade de 

integração das informações e do gerenciamento das fases dentro do próprio processo.  

Na literatura são listados diferentes técnicas e ferramentas que auxiliam nas 

atividades relacionadas a projetar e desenvolver produtos. Bosi (2003) cita, por exemplo, 

como as mais usuais: o QFD (Desdobramento da Função Qualidade), benchmarking de 

produto, engenharia simultânea, gestão de portfólio, Projeto Auxiliado de Computador ou 

CAD (Computer Aied Design), pesquisa de mercado e planejamento de experimentos. 

Já Barbalho e Rozenfeld (2004) apontam que a utilização do DFMA (Projeto para 

Manufatura e Montagem) e FMEA (Análise do Efeito e Modo de Falha) são os mais 

presentes nas atividades em prol dos novos produtos. Esses instrumentos possuem 

definições muito claras e são aplicados em diferentes etapas do processo direcionados a 

diferentes funções. O Quadro 2.1 mostra as principais técnicas e ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento de produtos juntamente com sua definição, os autores que já abordaram 

tais ferramentas e as fases nas quais são aplicadas. A definição das fases foi de acordo com 

o modelo de Rozenfeld et al. (2006) agregando somente o desenvolvimento de clientes. 

Todos esses métodos contribuem para melhorar o processo e auxiliar seu 

gerenciamento. Sua aplicação compreende os diversos tipos de empresas. No entanto 

algumas dessas técnicas são mais voltadas para um tipo específico como é o caso do 

customer development que foi criado com o direcionamento para empresas startups. O 

TRM (Tecnologia, produto e mercado) também é bastante aplicado nesses 

empreendimentos, no entanto seu conceito pode se entender a qualquer tipo de 

organização.  
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Algumas dessas técnicas são relacionadas à qualidade propriamente dita, como é o 

caso da FMEA, QFD e MATRIZ GUT, ambas primam pela melhoria da qualidade dos 

produtos seja na satisfação dos clientes, seja na detecção e análise de falhas, seja na 

certificação do processo. Há também ferramentas com foco na sustentabilidade 

principalmente da matéria-prima com a qual é confeccionado o bem final, nesse caso 

enquadra-se o ecodesign.  

Vale lembrar ainda que existem aquelas que possuem alguns aspectos peculiares 

como é o caso do CRM, QFD e o Customer development, todas buscam definir clientes e 

até mesmo enquadrá-los dentro do processo visando o aumento de sua satisfação e 

agregando maior valor ao produto junto ao mercado. 

O CAD e a prototipagem são ferramentas centradas no produto em si. As duas 

procuram fazer uma representação fiel à realidade. A primeira busca a tradução do 

conceito do item por meio de interface gráfica, ou seja, o desenho do produto. Já a segunda 

busca a confecção com as mesmas dimensões do produto.  

Outras técnicas estão atreladas ao próprio desenvolvimento de produto, 

necessariamente para o gerenciamento. Nesse grupo enquadra-se o Front-end, stage-gate e 

o feedback. Todas elas facilitam a sistematização das etapas e atividades correspondentes. 

A aplicação dessas técnicas ocorre durante o PDP, na maioria das vezes, mas não 

necessariamente nas mesmas etapas do processo, pois elas variam quanto a sua finalidade.  

Com relação as fases onde são aplicadas tais ferramentas percebe-se uma maior 

aplicação das técnicas de apoio durante a fase de desenvolvimento de produto isso se deve 

ao fato de que é justamente nesse estágio onde ocorre a maioria das atividades de projeto, 

necessitando um gerenciamento adequado. Em seguida têm-se o pré-desenvolvimento onde 

as ferramentas também possuem alta representatividade. Nessa fase é elaborado todo o 

planejamento do produto aliado à estratégia organizacional.  

Vários métodos destacam-se por possuir aplicabilidade nas diversas fases. Alguns, 

dependendo da sua finalidade, empregam-se em todas as fases como é o caso do QFD. 

Outras são abordadas em mais de uma fase do processo: o stage gates. E outras realizam o 

acompanhamento das etapas buscando entrelaçá-las com base nas informações geradas de 

uma etapa anterior, nesse quesito evidencia-se o feedback.  
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 Quadro 2.1 Métodos, técnicas e ferramentas de apoio ao PDP 

TÉCNICA/ 

FERRAMENTA 

DESCRIÇÃO AUTORES FASE 

 

Brainstorming 

Reunião de grupo de pessoas como o objetivo de gerar ideias, sem 

questionar a viabilidade, para explorar a criatividade e trabalhar com 

diversas possibilidades de solução. 

Penso (2003); Santos e Forcellin (2004); 

Ensslin et. at (2011); Martins (2013); 

Cardoso et al. (2014); Sapper et al (2014); 

Lima et al. (2014) 

Desenvolvimento 

CAD Sistema computacional que viabiliza o projeto em curto tempo, 

proporcionando a simulação do desenvolvimento do mesmo. 

Santos e Forcellin (2004); Sales et al. 

(2013); Barbalho e Rozenfeld (2013); 

Chwastyk e Koosowsk, 2014; Sapuan e 

Mansor (2014) 

Desenvolvimento 

CRM Um tipo de abordagem para gerenciamento dos clientes, para identificá-

los, atraí-los e retê-los objetivando maior rentabilidade para empresa.  

Brambilla (2010) Desenvolvimento 

Customer 

Development 

Processo interativo no qual o empreendedor busca os clientes para 

analisar e validar suas propostas, pois assim terá mais conhecimento do 

que estes requerem. 

Blank (2007); Blank e Dorf (2012); 

Toralles e Dutra (2014) 

Desenvolvimento de 

clientes 

Ecodesign Método utilizado visando reduzir ao máximo os impactos 

ambientais gerados pelo desenvolvimento de produtos, atuando em toda a 

cadeia produtiva. 

Martins et al. (2011); Pigosso e Rozenfeld 

(2012); Folle (2013) 

Desenvolvimento  

Pós-desenvolvimento 

Feedback Modelo recursivo no desenvolvimento de produtos que possibilita os 

feedbacks após cada tomada de decisão, permitindo voltar aos estágios 

anteriores. 

Santos e Brasil (2010); Ries (2011) Pré-desenvolvimento 

Desenvolvimento 

 Pós-desenvolvimento 

FMEA Ferramenta que visa prevenir falhas do produto mantendo as funções 

básicas do produto e atingindo um alto nível de qualidade para satisfazer 

o cliente. 

Forcellini (2002); Santos e Forcellin 

(2004); Franka et al. (2012); Barbalho e 

Rozenfeld (2013); Sales et al. (2014) 

Desenvolvimento 

Front end Atividades inicias do processo de desenvolvimento de produtos, 

realizadas entre a geração das ideias para um novo produto e a decisão da 

empresa de investir no desenvolvimento. 

Ferreira (2011); Mendes e Toledo (2012); 

Florén e Frishammar (2012) 

Pré-desenvolvimento 

Gestão de portfólio Processo de decisão dinâmico através do qual a lista de novos produtos 

ativos do negócio e dos projetos de P&D é revisada periodicamente, 

chegando à definição do novo produto a ser desenvolvido e monitorando 

os projetos em andamento. 

Cooper et al. (2001); Mc donough (2003); 

Burin Neto (2013) 

Pré-desenvolvimento 

Matriz GUT Ferramenta de gestão e certificação de qualidade, que permite identificar 

a melhoria prioritária e assim alcançar um objetivo específico. 

Rocha et al. (2013); Toralles e Dultra 

(2014) 

Desenvolvimento 
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Prototipagem Conjunto de técnicas que permitem o desenvolvimento e demonstração do 

funcionamento do produto antes de direcioná-lo ao mercado. 

Bevan e Curson (1998) Desenvolvimento 

QFD Método de gestão da qualidade do produto, que visa traduzir os desejos, e 

necessidade dos clientes em requisitos do produto. 

Abreu (1997); Cheng (2003); Penso 

(2003); Santos e Forcellin (2004). Franka 

et al. (2012); Unterleider e Sellitto 

(2012); Carnevalli et al. (2013) 

Pré-desenvolvimento 

Desenvolvimento 

 Pós-desenvolvimento 

Desenvolvimento dos 

clientes 

SCA Método de Estruturação de Problemas que busca lidar com a tomada de 

decisão em problemas interligados, gerenciando diferentes formas de 

incertezas de maneira estratégica. 

Ferreira et al. (2011) Desenvolvimento 

 

Stage gate Ferramenta de gerenciamento na qual durante o desenvolvimento de 

produtos, a passagem de um um estágio para outro só ocorre com análise 

de viabilidade técnico e econômica do projeto do novo produto. 

Cooper (1993); Kotler (2000); Echeveste 

e Ribeiro (2010); Campos e Ribeiro 

(2011), Barbalho e Rozenfeld (2013) 

Pré-desenvolvimento 

Desenvolvimento 

TRIZ Ténnica de solução de problemas no qual há um problema inventivo que é 

reformulado em um problema genérico da TRIZ, e então ferramentas são 

introduzidas para analisar e propor soluções. 

Forcellini (2002) Desenvolvimento 

TRM Técnica para definir o mapeamento tecnológico do novo produto. Para 

isso utiliza a integração de informações futuras sobre mercado, produto e 

tecnologia 

Groenveld (1997); Albright e Kapel, 

(2003); Phaal et al. (2004); Cheng (2005); 

Oliveira (2009) 

Pré-desenvolvimento 

Fonte: Elaboração própria 
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A decisão por qual fase posicionar cada ferramenta se confronta com a finalidade 

da ferramenta, ou seja, os resultados esperados com a sua aplicação para com o processo. 

Algumas dessas técnicas tem sua base voltada para as decisões gerenciais, enquanto que 

outras possuem um foco mais operacional.  

Segundo Hustad (1996) as ferramentas de apoio ao PDP podem ser categorizadas 

em três grupos distintos de acordo com seu desempenho: ferramentas de pesquisa de 

mercado, ferramentas de projeto de engenharia e ferramentas de desenvolvimento 

organizacional. As primeiras relacionam-se ao mercado, seja na captação de novos 

clientes, seja no estudo dos concorrentes, seja na definição do nicho de atuação. Já as 

segundas correspondem a características mais técnicas do produto e sua funcionalidade. 

Nas terceiras podem-se enaltecer aquelas mais ligadas à gestão e estratégia competitiva. Na 

Figura 2.4 são classificadas todas as ferramentas detalhadas anteriormente de acordo com a 

divisão de Hustad (1996). 

O esquema exposto representa a segmentação das ferramentas de apoio mapeadas 

dentro da pesquisa. Para classificá-las foram considerados os critérios de gestão 

(ferramentas de desenvolvimento organizacional), produto (ferramentas de produto e 

engenharia) e de mercado ou clientes (ferramentas de pesquisa de mercado). O primeiro 

grupo contou com nove técnicas básicas: brainstorming, CRM, stage gates, gestão do 

portfólio, feedback, matriz GUT, front end e SCA. Nas relacionadas ao produto destacam-

se o CAD, ecodesign, FMEA, prototipagem e TRM. Por fim, têm-se as ligadas ao mercado 

ou clientes são o QFD, lean startup e customer development.  
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Figura 2.4 Classificação dos métodos, técnicas e ferramentas de apoio ao PDP 

Fonte: Elaboração própria
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2.2. Empresas startups  

Os avanços tecnológicos e econômicos têm impulsionado importantes mudanças no 

meio empresarial. Fatias de mercado que outrora eram majoritariamente dominadas por 

grandes empresas, hoje, encontram-se segmentadas e disputadas não só pelas primeiras 

como também por Micro e Pequenas empresas (MPE’s) que se desenvolveram. Dentro deste 

grupo destacam-se as empresas startups que constituem, basicamente, organizações que se 

baseiam em ideias inovadoras e estão mais susceptíveis aos riscos do mercado. 

Empresas startups são aquelas que utilizam um modelo de negócio com baixo custo 

operacional e que são capazes de entregar o produto para o mercado de maneira escalável, o 

que possibilita um crescimento gradativo e rápido. Ela consiste basicamente num 

empreendimento em seu estágio inicial onde o produto ou serviço oferecido é, geralmente, 

uma solução para o problema de um conjunto de pessoas. É muito frequente a denominação 

de empresas nascentes para startups, uma vez que elas são na sua maioria jovens e em fase 

de crescimento para só então se consolidarem no mercado.  

Nos últimos anos a definição de startups vem sendo fortemente discutida, alguns 

acreditam que startup é qualquer empresa iniciante no mercado (TABORDA, 2006; 

BRIGIDI, 2009; GITAHY, 2011), no entanto, outros defendem que para ser considerada 

startup é necessário apresentar baixos custos e alta lucratividade com elevado crescimento 

(BATHEL et al. 2005; RIES, 2011;  Com intuito de auxiliar a compreensão a Figura 2.5 

destaca alguns dos conceitos mais importantes para a definição desse tipo de organização 

sob a visão de diferentes autores e especialistas numa linha de tempo. 

Embora seja considerado um alvo relativamente novo no âmbito de pesquisas o 

conceito de startup vem sendo difundido positivamente ao longo do tempo. Vários autores 

têm se empenhado em definir esse tipo de empreendimento e traçar suas características mais 

peculiares.  

A Figura 2.5 nos remete a uma série de conceitos relevantes dentro do ambiente 

bibliográfico. Todas essas definições vêm sofrendo algumas mudanças no que se refere à sua 

conceituação. Alguns autores consideram que empresas startups são aquelas que se 

encontram nos seus primeiros anos de atuação no mercado, ou seja, no seu estágio 

embrionário (TABORBA, 2006; GITAHY, 2011). 
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Figura 2.5 Conceitos de empresas nascentes - startups 

Fonte: Elaboração própria 

Ainda, nas definções são citados ao modelo de negócio, como sendo uma 

característica decisiva e um fator importante para definir tais empreendimentos (GITAHY, 

2011; BLANK, 2006). Um modelo de negócio é a forma como a empresa gera valor para os 

clientes. Esse aspecto foi introduzido por Blank (2006) ao apontar como principais 

características do modelo de negócio em startups ser escalável e repetível.  

No que se refere a ser repetível diz respeito a capacidade de fabricar e entregar ao 

mercado o mesmo produto diversas vezes em escala potencialmente ilimitada, sem 

customizá-lo ou adaptá-lo. Já quando se relaciona a escalabilidade é a capacidade atribuída a 
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empresa de crescer cada vez mais sem impactar diretamente o seu modelo de negócio. Esses 

dois aspectos são ainda abordados por Ries (2011) e Gitahy (2011) em suas definições.  

Existem, ainda, os autores que defendem o vínculo de startups com fontes geradoras 

de pesquisa, sendo estas as fontes básicas de sua iniciação, nesses casos tem-se o que se 

conhece por spin-offs ou Empresas Nascentes de Base Tecnológica (GITAHY, 2011). 

No âmbito geral e com base nos conceitos relatados na literatura pôde-se chegar a 

uma definição mais generalizada de startup e que será considerada no decorrer do trabalho. 

Esse empreendimento é definido como sendo uma empresa em seu estágio inicial de 

desenvolvimento que atua em condições de incerteza com poucos recursos e baixos 

custos de operacionalização e que se baseia em um modelo de negócio repetível e 

escalável.  

Tais empresas são na sua maioria jovens ou criadas dentro de uma outra empresa e 

buscam a inovação de produtos e processos em diferentes setores de atividades econômicas. 

Entretanto, essa busca por inovação marca um cenário de incertezas de modo que algumas 

ideias que podem aparentar viabilidade e rentabilidade podem se mostrar pouco aplicáveis 

no mercado.  

O cenário que rodeia uma startup é caracterizado por condições de incerteza, o que 

ocasiona a busca por um modelo de negócio adequado. Devido a isso existem fortes 

discussões com relação aos investimentos voltados para essas empresas, de forma que é 

difícil a operacionalização das atividades quando não existe receita. Ao passo que ela vai se 

tornando escalável a startup passa a ser uma empresa com alta lucratividade. Do contrário 

faz-se necessário se redescobrir para não enfrentar o risco do fracasso.  

Além de conceituar e tentar definir tais empresas, os autores se empenharam em 

traçar características peculiares que as diferenciam das demais. Essas particularidades são, 

geralmente, encontradas na maioria das startups. O Quadro 2.2 mostra as características 

mais relevantes e inerentes a essas organizações de acordo com a visão literária.  

Algumas características as diferem das demais empresas tais como: estrutura 

organizacional simples, pequenos níveis hierárquicos com centralização no proprietário e 

forte presença do proprietário e mão de obra no negócio. O empreendedor desse tipo de 

organização torna-se a pessoa chave do processo, sendo ele o responsável por todo o 

planejamento estratégico. 
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Quadro 2.2 Características das empresas startups 

Característica Autores 

Incerteza do empreendimento Blank (2006); Mendes (2008); Brigidi (2009); Guerra (2012); 

Ries (2011); Gitahy (2011) 

Modelo de negócio repetível Blank (2006); Gitahy (2011); 

Modelo de negócio escalável Blank (2006); Gitahy (2011) 

Necessita de ideias criativas e 

inovadoras 

Bathel et al. (2005); Gitahy (2011) 

Vínculo com pesquisas Mendes (2008); Gitahy (2011) 

Uso de novas tecnologias Heirman e Clarysse (2007); Mendes (2008); Toledo et al. (2008); 

Ries (2011) 

Proximidade com instituições de 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Shane (2004; Bathel et al. (2005); Heirman e Clarysse (2007); 

Mendes (2008) 

Estágio inicial de desenvolvimento Taborda (2006); Brigidi (2009); Gitahy (2011) 

Fonte: Elaboração própria 

Existem ainda alguns aspectos que as diferenciam das empresas consolidadas no 

mercado. Esses aspectos podem ser agrupados em perspectivas diferentes: processo, 

estrutura organizacional, estratégia, cultura e administração. O Quadro 2.3 compara tais 

perspectivas. 

No que tange aos processos a grande maioria das startups trabalham em ambientes 

de muita incerteza sendo necessário adotar práticas flexíveis que possam se adaptar 

facilmente ao mercado e fornecer uma resposta imediata. Isso se reflete na estratégia 

adotada, uma vez que está também estará sujeita a constantes modificações, seja causada 

pelo mercado, clientes ou novas tecnologias. , 

A estrutura organizacional é pouco formalizada de modo que o próprio dono assume 

também papel de administrador permitindo, assim, uma informalidade no acesso ao gestor. 

Tais empreendimentos surgem, na maioria das vezes, de ideias criativas e inovadoras o que 

justifica a busca incessante pela inovação e o foco na tecnologia.  
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Quadro 2.3 Empresas nascentes X Empresas consolidadas 

 Empresas startups Empresas consolidadas 

Processo - Estrutura e comunicação flexíveis; 

- Resposta rápida a mudanças; 

- Flexibilidade a mudanças 

- Estrutura rígida; 

- Tempo de resposta longo; 

- Resistência á mudança 

Estrutura - Pouca formalização; 

- Dificuldade de recursos 

- Estrutura hierárquica 

- Formalização; 

- Inúmeros recursos humanos e financeiros 

Estratégia - Sujeita a mudanças; 

- Foco na inovação 

- Bem definida; 

- Foco ao médio e longo prazo 

Cultura - Predisposição para mudanças, 

quando necessário.  

- Mudanças são planejadas e requerem 

tempo para sua implantação. 

Acesso à alta 

administração 

- Acesso fácil - Acesso difícil 

Fonte: Elaboração própria 

As startups que desempenham atividades relacionadas à inovação e conhecimento 

tecnológico são consideradas empresas de base tecnológicas (ENBT’s) ou spin- offs 

(HEIRMAN; CLARYSSE, 2007; MENDES, 2008; TOLEDO et al. 2008; RIES, 2011. 

Nelas o processo de produção resulta de pesquisa científica cujo valor agregado advém de 

inovações onde o conhecimento científico é fortemente aplicado. Essas empresas realizam 

pesquisas cientificas e aplicam esse conhecimento em novas tecnologias. Quando na sua 

fase adulta elas passam de ENBT para EBT. 

As spin-offs, são criadas para implementar tecnologias desenvolvidas nas 

universidades e/ou centros de pesquisa e prover bens e serviços à sociedade. Elas surgem a 

partir de outra organização, geralmente uma universidade, mas que permanece possuída e 

administrada por seus geradores. Estes empreendimentos atraem a atenção dos governos ao 

redor do mundo por ser o principal motor de mudança e crescimento econômico das regiões, 

isto se deve ao fato que são geradoras de emprego, promovem a comercialização de 

tecnologias desenvolvidas que ficaram sub-exploradas por diferentes motivos e são um meio 

efetivo para envolver pesquisadores na comercialização de tecnologias (BATHEL et al., 

2010). A Figura 2.6 ilustra a relação entre startups, spin-offs e ENBT’s. 
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Figura 2.6 Relação entre startups, spin-offs e ENBT's 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 2.6 mostra a relação entre as variações de empresas nascentes. Dentro dessa 

classificação estão as spin-offs e as ENBT’s também consideradas como startups. No que 

relaciona as spin-offs elas são empresas criadas com o intuito de explorar novos produtos 

com base na inovação e criatividade de ideias. Seu surgimento está atrelado a existência de 

outra empresa, seja ela um centro de investigação público ou privado ou uma universidade. 

Em suma, a diferenciação entre spin-offs e startups está vinculada ao fato de que a primeira 

nasce dentro de um local/contexto/entidade (não precisando, necessariamente, estar ligado a 

ele). De forma geral um spin-off em início pode se dizer que também é uma startup. 

Todo spin-off é considerada uma Empresa de Base Tecnológica (EBT) e quando na 

sua fase inicial de desenvolvimento (ENBT) configura-se uma empresa nascente. As 

ENBT’s são organizações originadas com base em inovações tecnológicas desenvolvidas 

por outras corporações, seja ela uma universidade, um centro tecnológico de pesquisa ou 

uma empresa do setor privado. Esses empreendimentos vinculam seus produtos e processos 

em pesquisa científica resultado de tecnologia avançada além de possuir alto nível de 

qualificação e capacidade técnica.  

No entanto existem outros tipos de startups sem ser obrigatoriamente spin-offs/ 

ENBT, são as empresas idealizadas ao acaso com base em alguma ideia ou oportunidade de 

mercado. Elas são empresas jovens e extremamente inovadoras que podem atuar nos 
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diferentes ramos de atividades, procurando desenvolver um modelo de negócio escalável e 

repetível sem estar, necessariamente, vinculada a outra empresa ou instituição. 

 

2.2.1. Modelo de negócio 

O cenário das startups é marcado pelo risco e incerteza aliado a alta competitividade 

o que exige o foco constante na inovação e rapidez no desenvolvimento dos produtos e 

serviços. Nesse sentido para sobressair no mercado as organizações necessitam definir um 

modelo de negócios de acordo com sua realidade e, adaptá-lo constantemente mediante às 

respostas dadas pelo mercado com o intuito de gerenciar as incertezas. 

Sendo assim, o Orofino (2011) salienta que a empresa precisa compreender como 

funciona o seu negócio, internamente (as atividades e recursos essenciais), e externamente (a 

maneira como o produto/serviço é oferecido aos clientes), para desta forma, delinear a forma 

um modelo de como o negócio irá funcionar, guiando a execução da estratégia para colocá-

la em prática. 

Devido a isso o termo modelo de negócio tem se difundido cada vez mais dentro das 

empresas, necessariamente, as startups. Sua essência se relaciona com a forma como a 

empresa cria e oferece valor aos seus clientes, além de possibilitar a observação direta de 

forma estruturada dos diversos elementos que compõe todas as formas de negócio.  

Nos últimos anos diversos autores tem dado grande notoriedade a esse termo na 

literatura, sob diferentes concepções acerca de sua definição. Osterwalder e Pigneur (2011) o 

conceituam como sendo a descrição simplificada das atividades de oferta de produtos e 

serviços de uma organização, tendo como função, o auxílio na forma de realizar negócios 

sob condições de incerteza. Corroborando com esse conceito Teece (2010) descreve modelo 

de negócio como um conjunto de dados e outras evidencias que apresentam a proposta de 

valor aos clientes, a estrutura viável de receitas e os custos para entregar esse valor. 

O modelo de negócio nada mais é do que o valor gerado a partir de combinação de 

uma série de recursos, entregue aos clientes e outras partes interessadas, e a forma como a 

empresa obterá ganhos financeiros dos parceiros que consumiram o valor produzido 

(WIKSTRÖM et al., 2010). Essa definição é reafirmada pelos autores Zott e Amit (2010) 

que o descreve como um mecanismo visa criar valor total para todas as partes envolvidas, 
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através da interação entre a proposição de valor da empresa, suas fontes de receita e as 

atividades de obtenção de lucro.  

Osterwalder (2004) evidencia um conceito bem mais abrangente. Em contrapartida 

aos demais conceitos levantados ele aborda uma visão generalista ao definir modelo de 

negócio como sendo uma descrição simplificada das atividades de oferta de produtos e 

serviços de uma organização, tendo como função, o auxílio na forma de realizar negócios 

sob condições de incerteza. Para ele essa conjuntura se resume na lógica de criação, entrega 

e captura de valor por parte de uma organização frente ao seu mercado.   

Ainda segundo o autor, o modelo de negócio aborda quatro aspectos diferentes: o 

valor criado, o produto e serviço ofertados, a estruturação e a estratégia da organização e o 

modelo de rentabilidade da empresa. Ele deve ter uma função a mais do que somente a 

documental, sendo constantemente observado e revisado pela gestão da empresa em suas 

decisões estratégicas. 

Todos os conceitos apresentados compactuam para fundamentar uma definição a ser 

considerada no âmbito deste trabalho. De modo que o modelo de negócio detalha a forma 

como a empresa cria e oferece valor a seus clientes, ou seja, sua lucratividade, apresentando 

em sua base alguns aspectos cruciais para um empreendimento: o que será vendido 

(proposta de valor), a quem será comercializado, quais são os processos essenciais para o 

desenvolvimento do produto/serviço (incluindo a estrutura de custos) e como ocorrerá a 

interação mercadológica entre empresa e clientes. Dessa forma esse mecanismo funciona 

como um esquema prático para nortear a empresa na definição e implementação da sua 

estratégia, através dos seus processos e sistemas organizacionais. 

A metodologia do modelo de negócio fundamenta-se essencialmente em um Canvas 

(tela) onde estão dispostos os nove elementos principais: segmentos de clientes, proposições 

de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos-chave, atividades-

chave, parcerias-chave e estrutura de custos (OSTERWALDER, 2004). 

Uma das vantagens desse instrumento diz respeito a visualização, de forma a permitir 

expor o conteúdo em uma única página. Não sendo mais necessário folhear as inúmeras 

páginas de um documento para compreender as diferentes estratégias definidas. Outro 

benefício importante é que o modelo de negócios permite que seja visualizado o 

relacionamento estratégico que existe entre diferentes áreas, diferentemente dos antigos 

documentos textuais.  
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O modelo canvas teve sua origem com Osterwalder e vem ganhando cada vez mais 

adeptos e aceitação, principalmente pelos novos empreendedores. Os empreendedores que 

utilizam o canvas, na sua grande maioria, possuem mais consistência nas suas estratégias e 

definição dos seus elementos. Uma vez que quadro ou tela do canvas fornece uma visão 

mais holística e flexível do modelo de negócios, pois auxilia os empreendedores nos 

processos de criação e inovação com o intuito de conquistar mais clientes. 

2.2.2. Criação de empresas startups 

O processo de criação de uma nova empresa é bastante complexo e exige várias 

etapas. Cheng et al. (2005) apontam a necessidade de projetar o novo negócio com base em 

um planejamento mais elaborado, conferindo um caráter diferenciado das demais empresas. 

Corroborando com ele Mustar et al. (2008) expõem algumas recomendações que podem 

auxiliar no crescimento destas empresas nascentes, juntamente com o plano de negócios, 

plano tecnológico, dentre outras ferramentas. Dentre essas recomendações estão:  

- Transformar conhecimento existente em linguagem de mercado, já que muitas vezes 

àqueles envolvidos com a criação da empresa, não possuem a habilidade de vender as suas 

ideias, ou conhecimento.  

- Equipe comprometida e capacitada, ou seja, é preciso que àqueles que estão na empresa, se 

comprometam com a mesma, já que muitas vezes, quando se trata de spin-offs, os 

profissionais acabam tendo que se dividir entre a empresa e a universidade.  

- Portfólio de produtos, para que a empresa adquira uma característica mais comercial;  

- Melhorar falhas a partir do retorno do mercado e de empreendedores, e assim se adequar 

melhor aos mesmos.  

Outros autores como Bueno (2013) e Pimenta (2011) também apresentam 

recomendações para empreendedores seguindo duas premissas básicas. A primeira está 

relacionada a aquisição de investimentos, enquanto que a segunda expõe os agentes 

necessários para a criação da empresa. Bueno (2013) indica que tais empreendedores devem 

iniciar seu negócio utilizando um investimento inicial que vem do próprio bolso, para que 

em seguida possa utilizar linhas de fomento que são financiadas pelo governo, como 

aceleradoras e incubadoras, e só a partir daí pesquisar investidores anjos, que são pessoas 

físicas que podem agregar valor ou investir capital na empresa.  
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Pimenta (2011) aponta alguns agentes importantes para essa empreitada, 

necessariamente para aquelas startups que lidam diretamente com tecnologia. Dentre esses 

agentes estão o próprio empreendedor, o cliente inicial, os parceiros formais, o governo, os 

parques de ciência e tecnologia, as empresas de capital de risco, os investidores anjos, as 

universidades, os escritórios de transferência de tecnologia e as incubadoras. Conhecendo 

esses agentes e entendendo melhor os investimentos necessários pra a empresa crescer, as 

chances de morte do negócio diminuem.   

Entre os agentes facilitadores mais comuns e procurados por essas empresas 

iniciantes estão as incubadoras. Essas organizações oferecem um conjunto completo de 

serviços e um ambiente adequado para apoiar as competências empresariais e ajudar os 

empresários no desenvolvimento de suas ideias, habilidades, e conhecimento (ELAYDI et 

al. 2009). Elas desempenham um papel crucial na redução do risco e aumento da capacidade 

de crescimento dos empreendedores.  

Com isso, os novos negócios passam a formar parcerias com essas organizações e 

usufruir dos seus recursos através do processo de incubação. Esse processo compreende 

inúmeras atividades que agregam valor ao produto, dispõem de programas e serviços que 

buscam facilitar e acelerar o desenvolvimento das empresas e auxiliam diretamente na 

competitividade e conquista do sucesso no mercado.  

Alguns autores sistematizam o processo de criação de startups em fases devido a sua 

complexidade, sendo estas compostas por atividades peculiares à evolução do processo. 

Essas atividades colaboram para a padronização das atividades e atuam como um passo-a-

passo para atingir o objetivo proposto, além de constituir um verdadeiro manual para 

empreendedores iniciantes. 

Embora seja um tema com foco de estudo relativamente novo, a literatura já aponta 

alguns modelos referentes a tal processo. Estes, por sua vez, surgem devido à necessidade de 

adaptação dos modelos de desenvolvimento de negócios tradicionais já existentes para o 

cenário de risco e incerteza enfrentado pelas empresas nascentes. Outro aspecto importante 

deve-se ao fato de que o sucesso dessas organizações está associado em grande parte ao seu 

modelo de negócio.  

Na Figura 2.7 são especificados alguns modelos de criação de startups presentes na 

literatura sob a ótica de diversos autores. Vale lembrar que eles foram arquitetados de 
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acordo com a classificação do próprio autor com relação ao tipo de empresa, sendo eles: 

startups, spin-offs ou ENBT. 

 

Figura 2.7 Modelos de criação de startups 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os modelos apresentados foram propostos com o intuito de mapear o processo de 

criação de empresas startups. Alguns desses são voltados para um tipo específico como é o 

caso das spin-offs (NDONZUAU et al., 2002; TUBKE, 2005; CLARYSSE et al., 2005), das 

startups ( PIMENTA, 2011; LINHARES, 2012) e ENBT (CHENG et al., 2005). 

Dentre esses modelos existem aqueles que abrangem a geração e captação de ideias 

(NDONZUAU et al., 2002; CHENG et al., 2005, CLARYSSE et al., 2005; PIMENTA, 

2011; LINHARES, 2012) como o marco inicial para o processo. Essas ideias partem do 

mercado, através de pesquisas de mercado, ou dos próprios visionários na identificação de 

uma oportunidade.  

O modelo desenvolvido por Cheng et al. (2005) já prioriza aspectos dos produtos que 

será desenvolvido e posteriormente comercializado pela empresa. Este já integra o produto, 

a tecnologia e o mercado em uma única etapa por meio da aplicação da ferramenta TRM.  
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Isso já demonstra vestígios da necessidade de um projeto de produto que relacione as etapas 

criação de produto em conformidade com a criação das empresas. 

Pimenta (2011) propõe uma adaptação dos modelos de criação de empresas 

apresentados por Clarysse et al. (2005). Esta adaptação inclui as três principais etapas 

similares nos dois modelos: etapa de invenção, etapa de transição e etapa de inovação.  Na 

primeira é realizada a identificação de oportunidades e validação das mesmas no mercado. 

Na etapa de transição ocorre a avaliação e proteção da invenção, a escolha estratégica de 

como comercializar o resultado, a incubação e o desenvolvimento do modelo de negócio. A 

última etapa, a de inovação, há o controle da spin-off após a sua criação. 

Com base nos modelos e no detalhamento de suas etapas pode-se caracterizar o 

processo de criação de startups como sendo um processo composto por quatro fases 

diferentes que compreendem a ideação, o planejamento, o lançamento e a consolidação. 

Cada uma dessas fases aborda etapas distintas e atividades peculiares que culminam com a 

consolidação da empresa no mercado. Na Figura 2.8 é possível visualizar essas quatro fases 

juntamente com os autores que possuem etapas condizentes com cada uma delas.  

 

Figura 2.8 Fases da criação de uma startup 

Fonte: Elaboração própria  

 

No que se refere às atividades que compõem a criação de uma empresa estão: a 

geração de ideias e busca de oportunidades, definição do mercado (clientes), o projeto do 

novo negócio, definição do produto ou serviço que será ofertado, o valor do capital 
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investido, registro nos órgãos competentes, divulgação da empresa e a fabricação e 

comercialização dos produtos. Algumas dessas atividades são comuns a mais de um modelo. 

O Quadro 2.4 mostra essas atividades listadas e os principais autores que as relacionam 

dentro do seu respectivo modelo. A Figura 2.9 relaciona as atividades mapeadas dentro do 

processo com as fases propostas na Figura 2.8.  

A partir da relação entre as atividades listadas e as fases idealizadas torna-se possível 

sistematizar e detalhar a forma como são criadas as empresas nascentes frente a sua de 

complexidade.  

Quadro 2.4 Atividades do processo de criação de startups 

Atividades Autores 

A geração de ideias e busca de 

oportunidades 

Ndonzuau et al. (2002); Cheng et al. (2004); Clarysse 

(2005); Pimenta (2011); Linhares (2012)  

Definição do mercado (clientes) Cheng et al. (2004); Mustar (2008); Pimenta (2011) 

Projeto do novo negócio Cheng et al. (2004); Tubke (2005); Pimenta (2011); Linhares 

(2012) 

Definição do produto/serviço Cheng et al. (2004); Mustar (2008); Pimenta (2011); Silva 

(2014) 

Definir capital investido  Linhares (2012); Silva (2014) 

Registro nos órgãos competentes Pimenta (2011); Linhares (2012) 

Divulgação da empresa  Ndonzuau et al. (2002); Mustar (2008); Silva (2014) 

Fabricação e comercialização dos produtos  Ndonzuau et al. (2002); Pimenta (2011); Linhares (2012) 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 2.9 Relacionamento entre fases e atividades 

Fonte: Elaboração própria 

A partir da relação entre as atividades listadas e as fases idealizadas torna-se possível 

sistematizar e detalhar a forma como são criadas as empresas nascentes frente ao grau de 

complexidade desse processo. Cada fase se propõe a delimitar atividades condizentes com o 

estágio do processo e seu fluxo de informações.  

A primeira fase compreende a concepção do negócio através da geração de ideias e 

identificação de oportunidades.  É neste momento que a decisão de criar ou não o negócio é 

tomada. Na segunda etapa que corresponde ao planejamento a empresa começa a ser 

materializada. Inicia-se a elaboração do projeto do novo negócio e captação do capital a ser 

investido. A legalização e o lançamento da empresa são atividades relacionadas à fase de 

lançamento. Por fim, a última etapa conta com a consolidação da empresa no mercado, onde 

há a produção e venda do produto. Nessa fase é quando a empresa, finalmente gerará lucro.  

 

2.3. O Processo de Desenvolvimento de Produtos em startups 

O Processo de Desenvolvimento de Produtos é de extrema importância para a 

competitividade das organizações necessariamente para empresas nascentes que tem a 

inovação como foco e base principal do seu modelo de negócio. Uma parcela significativa 
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da literatura aborda o processo de desenvolvimento de produtos voltado para empresas 

consolidadas no mercado (CLARK; FUJIMOTO, 1991; COOPER, 1993; KAMINSKI, 

2000; ULRICH; EPPINGER, 2000; BAXTER, 2003; PAHL et al., 2005; ROZENFELD et 

al., 2006; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007; NETO; NOBRE, 2009; CAMPOS; 

RIBEIRO, 2011; BARBALHO 2013) que em sua totalidade possuem objetivos estratégicos 

definidos, posição no mercado estabelecida, recursos e um modelo de negócio bem definido.  

Assim como esses modelos, a grande maioria das startups ainda se baseiam no 

modelo de negócio conhecido como Product Development (Blank, 2007). Essa proposta é 

fundamentada no mercado com foco no produto e mostrou um desempenho satisfatório em 

um ambiente com mercado, recursos e requisitos previamente definidos.  

O Product Development propõe um processo delimitado por fases e conceitos que 

abordam desde a ideia principal do negócio até o lançamento final. Nesse modelo o usuário 

tem seu primeiro contato com o produto somente na fase de testes, onde busca-se retirar os 

últimos defeitos que o item venha a ter. Desta forma esse modelo torna-se viável em 

ambientes onde já se conhece o mercado, os concorrentes e os clientes e o escopo do 

produto já está determinado. No caso específico de startups a utilização desse modelo pode 

acarretar grandes desperdícios e comprometer a sobrevivência da empresa.  

Mediante a isso o interesse em estudar esse processo em startups vem ganhando cada 

vez mais destaque devido, principalmente, ao alto índice de insucesso apresentado e pela 

importância e contribuição do desenvolvimento de produtos para a sobrevivência no 

mercado. Além de se constituírem como órgãos de desenvolvimento econômico para suas 

respectivas regiões.  

Essas empresas estão, na sua maioria, inseridas em um ambiente de alta 

competitividade caracterizado pela inovação e constantes mudanças tecnológicas, exigindo, 

assim, maior capacidade produtiva, rapidez de entrega e qualidade nos produtos finais. 

Todos esses aspectos estão relacionados ao bom desempenho do PDP. Aliados a isso estão 

às incertezas do negócio e do projeto, ou seja, partir de uma ideia inicial e concretiza-la até o 

produto final. Com isso, muitas startups não conseguem atingir o sucesso de seus produtos, 

porque, por vezes, entusiasmadas com a possibilidade de ter uma grande ideia que gere lucro 

significativo, não seguem algumas etapas primordiais para alcançar os objetivos 

estabelecidos (NAKAGAWA, 2011). 
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Dentro desse contexto surge a necessidade de ajustar os modelos voltados a empresas 

tradicionais para o ambiente das startups marcado por riscos e as incertezas. Essas empresas 

constitui uma organização temporária e não necessariamente uma versão reduzida de uma 

grande empresa. Seu modelo de negócio está fortemente ligado a incerteza do 

empreendimento, visto que elas não possuem clientes definidos e seus fundadores são, na 

grande maioria, inexperientes.   

Todos esses aspectos aliados a necessidade de disseminar cada vez mais os novos 

projetos empreendedores compactuam para alinhamento desses modelos associados ao 

desenvolvimento de produtos, necessariamente direcionado a este tipo de empresa. 

Corroborando com a problemática em questão Blank (2006) elaborou um modelo alternativo 

ao Product Development intitulado:  Customer Development que busca um maior 

envolvimneto do cliente com o processo de desenvolvimento de produto. Posteriormente 

Ries (2011) criou o conceito Lean Startup, que é embasado no Customer Development com 

o acréscimo do conceito Lean. O Lean está atrelado ao conceito idealizado pela Toyota na 

tentativa de eliminar os desperdícios do seu processo de produção deixando-o mais enxuto.   

Afora essas propostas vários outros autores comungaram do intuito de elaborar 

modelos voltados para esse tipo de negócio recebendo ou não influencia dos modelos 

tradicionais. Essas propostas foram desencadeadas ao longo do tempo e culminaram com 

vários modelos de desenvolvimento de produtos para startups. Todos esses conceitos e 

definições serão detalhados a seguir.  

2.3.1. Customer Development 

As startups possuem peculiaridades distintas das empresas comuns. Ainda que uma 

significativa parcela delas (startups ou comuns) possuem seu processo alicerçado em ideias 

inovadoras no caso das primeiras não se sabe ao certo como executá-las e se o mercado está 

apto a pagar por esse produto idealizado. É justamente essa aceitação do produto no 

mercado que define o seu sucesso ou fracasso ainda no início de suas atividades como 

empresa. 

Blank (2008) afirma que em qualquer organização o desenvolvimento do cliente é 

tão importante quanto o desenvolvimento do produto, pois a maioria das empresas possuem 

um processo para criação de produtos, mas não se preocupam em estruturar a criação dos 

seus clientes. Sendo este um dos fatores responsáveis pelo fracasso dos produtos.  
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O autor ainda afirma que os modelos tradicionais de PDP é a principal causa do 

insucesso em startups. Corroborando com ele Ries (2011) aponta que a maioria dos novos 

empreendimentos falham não apenas por aspectos tecnológicos ou administrativos, mas por 

não conhecer exatamente seus clientes e o mercado em que irá atuar.  

Nesse sentido Blank (2008) idealizou uma metodologia intitulada customer 

development no intuito de iterar e testar as partes de um modelo de negócio. A 

esquematização desse modelo consiste em um processo iterativo que parte da premissa que 

“os fatos estão fora do prédio (local de trabalho)”, dentro dele só existem opiniões, e que o 

empreendedor deve buscar o quanto antes validar suas hipóteses fundamentais do mercado 

(BLANK; DORF, 2012). 

O customer development se configura em um processo sistemático que busca auxiliar 

na criação dos clientes, seu foco principal está direcionado ao aprendizado e a descoberta do 

cliente antes da execução. Esse modelo é segmentado em quatro etapas bem definidas e 

detalhadas na Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Etapas do Customer development 

Fonte: Blank (2008) 

 

 O processo é dividido em quatro partes, as duas primeiras partes correspondem a 

busca pelo modelo de negócio repetível e escalável onde o objetivo central é a 

aprendizagem. Já as duas últimas estão vinculadas a execução do modelo de negócio 

previamente desenvolvido, testado e provado nas primeiras etapas.  

A primeira fase introduz a descoberta do cliente onde ocorrem os testes direcionados 

as hipóteses de mercado. São exploradas as principais necessidades dos clientes e se eles 

estão dispostos a pagar pela solução. Nesse primeiro momento ocorre a validação do 
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produto, sendo estipulado o preço que o mercado está disposto a pagar. É nessa fase que o 

MVP (Minimum Viable Product) começa a ser desenvolvido para validação das hipóteses.  

Na segunda etapa ocorre a validação do processo de vendas através da distribuição 

do produto. A validação do cliente estabelece que o produto encontre um grupo de clientes e 

um mercado disposto a agir de forma a aceitar positivamente o produto. Nesse momento já 

consta um modelo de negócio cujas hipóteses foram testadas e demonstraram certa 

consistência. Nessa fase, o objetivo é testar a escalabilidade do modelo.  

Nesse sentido, essa fase busca identificar e estabelecer um caminho de vendas 

replicável para obter está escalabilidade. Primeiro deve-se chegar a um processo de venda e 

depois montar a equipe (BLANK; DORF, 2012). A validação do cliente é constituída por 

um ciclo composto por quatro fases distintas:  

Fase 1 – Preparando-se para vender  

Fase 2 – Saia do prédio e venda! 

Fase 3 – Posicionamento do produto e da empresa  

Fase 4 – Pivotar ou presseguir? 

A primeira fase aborda a preparação para o processo de vendas, nela os autores 

propõem algumas atividades para preparar a equipe tais como: posicionamento do produto, 

material de marketing para testar os esforços de venda, contratação de um vendedor, 

mapeamento da cadeia de distribuição, elaboração de um processo de venda e criação de um 

conselho de mentores.  

A elaboração de um material de marketing auxilia a estabelecer estratégias para 

aquisição de clientes e ferramentas que os ajudem a passar por cada etapa do funil de 

aquisição dos clientes (BLANK; DORF, 2012). Já a contratação de um vendedor é 

importante devido ao fato de que a maior parte dos empreendedores estão mais empenhados 

em desenvolver seus produtos.  

O mapeamento da cadeia de distribuição é composto basicamente da definição da 

cadeia entre o produto e o consumidor e das responsabilidades de cada um dos envolvidos 

no caminho até o cliente; da distribuição dos custos ao longo da cadeia (BLANK; DORF, 

2012).  
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A elaboração de um processo de vendas tem seu foco atrelado a descobrir quem é o 

verdadeiro consumidor e como ele consumirá o produto. Durante esse processo deve-se 

observara os padrões para estabelecer a estratégia de vendas. Por fim, a formalização de uma 

mesa de conselheiros que podem ser divididos estrategicamente em técnico, especialistas de 

negócio, clientes, indústria e vendas/marketing (BLANK; DORF, 2012). 

A segunda fase (Saia do prédio e venda) está relacionada a testar as hipóteses do 

modelo de negócio através da venda, constatar a percepção do valor junto aos clientes e 

validar o processo de compras e a estratégia de vendas adotada. Nesse momento o processo 

de vendas, elaborado na etapa anterior, é testado considerando todo o processo decisório. A 

importância de validar e testar as vendas relaciona-se ao fato de averiguara se ele poderá ser 

repetido e escalado.  

Na terceira fase são utilizados todos os resultados alcançados na fase 2, 

confrontando-as com as da etapa 1 com o intuito de refinar o posicionamento do produto e 

da empresa. A última fase desse processo corresponde a decisão sobre pivotar ou prosseguir. 

Nesse sentido esse estágio busca avaliar verdadeiramente a existência de um modelo de 

negócio escalável e lucrativo. Essa fase ainda conta com as seguintes atividades: reunir e 

revisar todas as descobertas-chave e suas validações; revisar as hipóteses do modelo de 

negócio e suas iterações; e focar nas métricas importantes do modelo financeiro (BLANK; 

DORF, 2012). 

Retomando as etapas do customer development a próxima fase se constitui na criação 

do cliente, nela ocorre oficialmente o lançamento do produto e a empresa começa a 

arquitetar ações para crescer o negócio. Essas ações são, geralmente, direcionadas a 

estratégias de marketing e vendas. De acordo com Blank (2008) esse é o momento adequado 

para entrada de capital, visto que o objetivo é o crescimento e o principal cliente já foi 

identificado. Ainda segundo o autor a estratégia adotada para alavancar o negócio irá 

depender do tipo de startup e o mercado na qual ela está atuando.  

A quarta e última fase é marcada pela transição entre uma organização focada no 

aprendizado para uma focada na execução. Nessa etapa são gerados os desafios de crescer e 

se solidificar como empresa para um grande público, com isso cabe a gestão da empresa 

traçar estratégias que acompanhem o seu crescimento e estabelecimento no mercado.  
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2.3.2. Lean startup 

Um dos maiores desafios enfrentados pelas startups é encontrar mercado para o 

produto desenvolvido. Esse aspecto passou a ser apontado como a principal causa do 

insucesso para esses empreendimentos. Nesse sentido Blank (2008) formulou o customer 

development com o intuito de sanar tal problema e auxiliar as empresas para com este 

desafio. Compactuando com o autor Ries (2011) aponta como sendo duas as principais 

causas do fracasso:  

A primeira se relaciona a ilusão de um plano de negócio detalhado, onde são 

especificados separadamente todas as partes da empresa. No caso de startup isso representa 

um verdadeiro equívoco no sentido de formular uma estratégia consolidada e realizar 

pesquisas de mercado, baseado nos moldes tradicionais, de um negócio ainda pouco 

conhecido onde não se tem consumidores definidos e o mercado é rodeado de incertezas. O 

segundo aspecto é caracterizado pela ausência de uma ferramenta apropriada para orientar 

esses empreendimentos durante a empreitada, Sendo que na maioria dos casos guiados pela 

própria sorte de forma desorganizada e sem estrutura.  

Mediante a este cenário e com o intuito de amenizar a situação Ries (2011) 

introduziu o conceito de Lean startup baseado nos princípios do customer development 

citado anteriormente. Como o próprio nome já indica esse modelo é enraizado na filosofia 

lean proposta pela Toyota, retratando um método que busca a redução do desperdício e a 

validação das hipóteses de negócios por meio de feedbacks rápidos com o cliente.  

Ainda segundo Ries (2011) no modelo Lean Startup um experimento é mais do que 

apenas uma pesquisa teórica: também é o primeiro produto. O sucesso desse experimento irá 

desencadear uma série de ações voltadas a dar início ao processo de produção do produto. E 

este quando finalmente produzido já terá um conjunto de clientes estabelecidos que estão 

dispostos a pagar pelo item fabricado. Diferentemente do modo tradicional esse modelo se 

baseia em especificações dada pelo mercado através do feedback. 

A filosofia do lean startup é voltada para o desenvolvimento dos clientes tendo em 

vista a diminuição do desperdício por meio do contato direto e mais frequente com os 

clientes de forma a validar ou não os protótipos desenvolvidos. Todos esses aspectos 

enfatizam a melhoria das práticas de desenvolvimento de produtos de forma a diminuir o 

tempo, o custo e o trabalho despendido.  
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Um dos aspectos primordiais dentro do lean startup é a utilização do termo hipótese 

ao invés de requisitos (KATAYAMA, 2010). Ao considerar as hipóteses estas só se 

tornaram viáveis após a validação dos clientes ou possíveis usuários. Essa resposta dada do 

mercado através do feedback é direcionada por meio do ciclo construir-medir-aprender. Esse 

ciclo foi proposto por Ries (2011) dentro do seu modelo e pode ser visualizado na Figura 

2.11. 

 

Figura 2.11 Ciclo Construir-medir-aprender 

Fonte: Ries (2011) 

O ciclo construir-medir-aprender é contínuo no decorrer do desenvolvimento de um 

produto ou seja, ele é executado várias vezes conforme for validando as hipóteses, sendo a 

diminuição do tempo e a aprendizagem rápida os principais objetivos. A diminuição do 

tempo do ciclo de feedback é a essência da direção da startup (RIES, 2011). Esse ciclo 

constitui a principal ideia do lean startup, de forma que para obter sucesso o empreendedor 

deve obedecer esse ciclo no menor período de tempo possível, testando, validando e criando 

novas ideias de produtos e serviços de forma rápida e contínua.  

Afora o ciclo existe ainda outros princípios que regem o modelo da startup enxuta 

proposta por Ries (2011):  

- Empreendedores estão por toda parte: a ideia de empreendedorismo, bem como sua 

definição está fortemente relacionada ao conceito de startup proposto por Ries (2011) de 

forma que sua abordagem pode englobar empresas de todos os tamanhos e nos diversos 

setores de atividades.  
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- Empreender é administrar: uma startup é uma empresa e não um produto propriamente 

dito, com isso, faz-se necessário uma gestão levando em consideração seu ambiente de 

incertezas.  

- Aprendizado validado: é possível aprender com startup de forma a elaborar e desenvolver o 

próprio negócio. Esse aprendizado pode ser validado junto ao mercado no teste e aceitação 

das hipóteses e consequentemente dos produtos.  

- Contabilidade para a inovação: é importante pois é através dela que pode-se melhorar os 

resultados junto aos empreendedores e medir o progresso do negócio por meio da 

contabilização de dados. 

Afora esses princípios pregados pela filosofia lean startup existem alguns conceitos, 

técnicas e ferramentas que também foram introduzidas por esse modelo dentro do âmbito 

das startups. Dentre elas destacam-se o mínimo produto viável, popularmente conhecido 

como MVP que constitui um protótipo preliminar confeccionado com o mínimo de recursos 

para a validação de hipóteses de mercado.  

 

2.3.2.1. Mínimo Produto Viável – MVP 

A descoberta e validação das reais necessidades dos clientes é conseguida com base 

nos feedbacks dados ao longo do processo. No entanto, para identificar verdadeiramente o 

que o cliente quer é interessante proporcionar uma interação entre ele e o produto, antes 

mesmo de sua venda. Mas produzir todo o sistema custa caro e a probabilidade de se fazer 

algo que os clientes não querem é muito grande. Com base nessa problemática Eric Ries 

(2011) construiu o que hoje é conhecido como MVP.  

De acordo com o próprio autor o MVP possui a função de ajudar ao empreendedor a 

acelerar o começo do processo de aprendizado do produto. Além de proporcionar uma 

oportunidade de teste para algumas hipóteses do negócio. Ao contrário de um protótipo e de 

uma prova de conceito, cujo objetivo é responder questões sobre requisitos e padrões 

técnicos e de design.  

No cenário de riscos e incertezas de uma startup, esse conceito traz, entre outras 

coisas inúmeras contribuições. De forma que ele se configura em um meio de apresentar 

uma possível ideia aos clientes, com o mínimo de esforço e recurso e coletar o maior 
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número de informações possíveis acerca desse público e da experimentação com o produto e 

com base nelas tomar decisões para continuidade do processo.  

Reafirmado a proposta de Ries (2011), Blank (2007) também aborda o conceito de 

MVP em seu modelo. Para ele o MVP é traduzido em conjunto mínimo de recursos, ou seja, 

é um produto produzido para poucos. O autor ainda defende que a maioria dos MVPs não 

devem atender às expectativas de todos os clientes. Na verdade, nem todos querem o 

produto, apenas alguns vão dar o real valor, ajudar a desenvolver algo inovador e guiar as 

características principais. Para isso, o autor deve identificar o seu mercado e segmentar os 

seus clientes de modo a afunilar esse público.  

A construção e o lançamento de um MVP marca a fase inicial do processo de 

aprendizagem para qualquer startup. Nesse sentido esse processo encontrará diferentes 

obstáculos até chegar ao objetivo proposto. Todas as informações nos testes devem ser 

consideradas pois vão servir como base e fonte de conhecimento no processo de construção 

do produto.  

 

2.3.3. Modelos de Desenvolvimento de Produtos em startups 

As startups possuem sérias dificuldades em incorporar suas tecnologias em produtos 

que possam ser comercializados e que possuam viabilidade tanto técnica como financeira. 

Esse aspecto é justificado pelo fato que esses empreendimentos estão inseridos em um 

processo de criação e o negócio não possuir uma estrutura formal de desenvolvimento de 

tecnologia e produto (REIS et al., 2006). 

Tendo em vista suprir as lacunas dos modelos tradicionais de desenvolvimento de 

produtos bem como diminuir o tempo de lançamento para a comercialização dos novos 

produtos no mercado muitas empresas têm desempenhado mudanças em sua estrutura 

organização e na forma de gerenciamento do PDP. Pois verifica-se a grande capacidade 

técnica dessas empresas com relação ao conhecimento científico e tecnológico. No entanto, 

pecam por não possuírem métodos e ferramentas que auxiliem na transformação dos seus 

recursos em produtos comerciáveis. Esse fato compromete grandemente o crescimento e a 

sobrevivência destes empreendimentos.  

A fim de suprir essa carência alguns autores vêm, ao longo do tempo, propondo 

modelos para a função de auxiliar no desenvolvimento de produtos em startups. Embora 
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ainda pouco explorados e indefinidos esses modelos são, na sua grande maioria, voltados 

para esse tipo de empreendimento e vem ganhando cada vez mais notoriedade. O Quadro 2.5 

mostra os modelos encontrados na literatura para o desenvolvimento de produtos em 

startups propostos por diferentes autores. Na ilustração pode-se perceber a segmentação do 

tipo de empresa de acordo com a classificação dos próprios autores. Essa classificação está 

relacionada ao fato do empreendimento ser uma startup, spin-off ou ENBT. 

Com isso foi possível identificar e detalhar os principais modelos de 

desenvolvimento de produtos e as técnicas utilizadas dentro desse processo para fins de 

concepção do novo produto. Esse levantamento foi arquitetado seguindo a ordem 

cronológica das propostas dos autores, esse aspecto evidenciou de forma evolutiva as 

mudanças nos modelos e a incorporação de novos métodos e técnicas voltadas para o 

cliente. 

O Quadro 2.5 faz menção aos modelos propostos por diferentes autores e 

encontrados durante a pesquisa. Com base no levantamento pode-se notar que o interesse 

por retratar tal tema e sugerir propostas voltadas para empresas nascentes surgiu 

basicamente a partir de 2005, onde foi possível visualizar os primeiros modelos feitos com o 

intuito de detalhar o desenvolvimento de produtos datados na literatura.  

Dentre as propostas iniciais pode-se citar a de Bhave (1994) e a de Carmel e Bucker 

(1995). Esses autores foram importantes no levantamento das características de tais 

empreendimentos. Bhave (1994) introduziu a ideia de criação da empresa em fases que 

antecedem a criação dos produtos propriamente dita. Já Carmel e Bucker (1995) trouxeram 

consigo um modelo já bem formulado e composto de várias etapas, embora ainda nos remeta 

aos tradicionais modelos de desenvolvimento de produtos.  

A proposta de Cheng et al. (2005) teve seu ápice ao elaborar um plano de negócio 

voltado a empresas nascentes de base tecnológica de origem acadêmica. De acordo com o 

autor o propósito está em investigar mais a fundo as diversas possibilidades de exploração 

industrial e promover uma cultura tecnológica, tendo como resultado as primeiras versões de 

protótipos de produtos.  
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Quadro 2.5 Modelos de desenvolvimento de produtos em startups 

    

Autor 

Tipo de 

empresa 

Etapas do processo 

Bhave (1994) Startup Conceito do negócio Organização e criação da tecnologia Produção Produtos Clientes 

Carmel e 

Bucker 

(1995) 

Startup Ideia Requisitos 

preliminares 

Construção do 

protótipo 

Concepção Design Produto completo Testes Manufatura 

 

Hindle 

Yencken 

(2003) 

ENBT Programa 

provedor de 

pesquisas 

Ideias/ Novos 

conhecimentos 

Oportunidade Visão Desenvolvimento da tecnologia/ Prova de 

conceito de protótipo  

Modelo de negócio Primeiro 

consumidor 

Cheng et. al 

(2005) 

ENBT Avaliação do potencial do resultado de 

pesquisa 

Geração de ideias de plataforma de 

produtos 

Elaboração do Roadmap tecnológico Desenvolvimento de protótipos Plano tecnológico 

 

Araújo et. al 

(2005) 

Spin-off Identificação de ideias Avaliação da viabilidade técnica e econômica e do 

potencial 

Criação da empresa Consolidação da empresa e criação de valor 

econômico 

Paula (2005) ENBT Identificação de oportunidades  Elaboração do estudo da viabilidade Desenvolvimento de testes de protótipo Planejamento da comercialização dos 

produtos 

Frois e 

Parreiras 

(2007) 

ENBT Identificação de boas 

ideias tecnológicas 

Métodos de identificação e 

treinamento de novos 

empreendedores  

Elementos de 

spin-offs 

Montagem da 

equipe 

Plano de 

negócio 

Concepção Formação da 

base de 

produção 

Consolidação do 

produto (teste de 

mercado)  

Maturação 

Cheng et. al 

(2007) 

ENBT Pesquisa de mercado Teste de validação  Lançamento Confecção do plano estendido 

Blank (2007) Startup Conceito Montagem do produto Teste Alfa e Beta Vendas  

Descoberta do cliente Validação do cliente Criação do cliente Construção da empresa 

Mendes 

(2008) 

ENBT Estratégia Portfólio Concepção inicial  Planejamento 

do projeto 

Desenvolvimento 

técnico 

Desenvolvimento 

da produção 

Homologação Lançamento Acompanhamento 

Marion e 

Simpson 

(2009) 

Startups Ideia 

inicial 

Formação de 

equipe 

multifuncional 

Definição 

do produto 

Pesquisa de 

mercado 

Segmentação do 

mercado 

Necessidade dos 

clientes 

Ferramentas 

do design 

Conceito e ideação Seleção 

do 

conceito 

Projeto de 

produto 

Modelagem 

de custos 

Produto 

final 

Gomes e 

Salerno 

(2010) 

Spin-off Esboço do conceito do 

produto 

Investigação do 

mercado 

Projeto do produto Projeto do processo de produção e suprimento Plano de lançamento do produto e do 

negócio 
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Freitas (2010) ENBT Planejamento 

estratégico dos 

produtos 

Planejamento de 

projeto 

Projeto 

informacional 

Projeto conceitual Projeto detalhado Preparação para a 

produção 

Lançamento do 

produto 

Acompanhar o produto 

e o processo 

Descontinuar o 

produto no 

mercado 

Reis (2011) Spin-off Ideação Desenvolvimento da 

pesquisa 

Sumarização Investigação Validação Planejamento Execução Comercialização 

de nicho 

Expansão  

 

Mineiro 

(2011) 

ENBT Geração de ideias de produtos Delimitação de projetos, escopos e requisitos Projetos em desenvolvimento  

 

Salgado 

(2011) 

ENBT Planejamento 

estratégico 

Projeto do 

produto 

Projeto 

informacional 

Projeto conceitual Projeto 

detalhado 

Preparação para 

produção 

Lançamento do 

produto 

Acompanhar a 

produção 

Descontinuar o produto 

Gallego et. al 

(2013) 

Spin-off Definição dos objetivos Definição da solução preliminar Avaliação e refinamento Desenho final da solução Produção e lançamento 

Lubik et al. 

(2013) 

Startup Mercado Inspiração Ideias de produto Desenvolvimento da 

tecnologia 

Tecnologia Desenvolvimento de produto Produto final 

Sa et. al 

(2014) 

Startup Inspiração Ideação Entendimento Observação Planejamento Viabilidade Prototipação Medição Aprendizagem 

Paternoster et. 

al (2014) 

Startup Práticas de 

engenharia e 

requisitos 

Discussão Design e 

arquitetura 

Discussão Implementação, 

manutenção e práticas de 

manutenção 

Discussão 

 

Práticas gerenciais e 

organizacionais 

Discussão Ferramentas e 

tecnologias 

Toralles e 

Dultra (2014) 

Startup Conceito 

preliminar 

Hipóteses de produtos Maquete Produto preliminar MVP preliminar 

Descoberta do cliente Validação do cliente Vendas  Canais de distribuição 

Jouhtimaki 

(2015) 

Startup Ideia do produto Hipóteses Entrevistas ao 

usuário 

Testes Aquisição de 

usuários 

Protótipo Mínimo Produto 

Viável  

Teste rápido  Construir protótipo 

 

 

ETAPAS COR 

Pré-desenvolvimento  

Desenvolvimento  

Pós-desenvolvimento  

Desenvolvimento do cliente  

Criação da empresa  

Fonte: Dados da pesquisa 
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As primeiras abordagens de desenvolvimento de produtos em empresas nascentes se 

deram com o intuito de sistematizar as etapas de surgimento da empresa em paralelo com a 

criação dos seus produtos de forma que os produtos eram criados e fabricados ao longo do 

surgimento e estabelecimento da empresa no mercado como é o caso das metodologias de 

Araújo et al. (2005) e Frois e Parreiras (2007). No segundo caso o autor aborda ainda as 

fases de criação da empresa e posteriormente a fase de desenvolvimento de produtos ambas 

classificadas em módulo 1 e 2 respectivamente. 

Dentre os modelos expostos anteriormente percebe-se que houve a preocupação por 

parte de alguns autores (MENDES, 2008; FREITAS, 2010; SALGADO, 2011; GALLEGO 

et al., 2013) em segmentar tal processo em macro etapas e agrupá-las a etapas mais 

detalhadas. Nesse caso, percebe-se que os modelos propostos por Freitas (2010) e Salgado 

(2011) especificam claramente na macro etapa de desenvolvimento os projetos 

informacional, conceitual e detalhado, além da preparação para a produção e lançamento do 

produto no mercado.  

Essas metodologias (MENDES, 2008; FREITAS, 2010; SALGADO, 2011; 

GALLEGO et al., 2013) tiveram como referência o modelo proposto por Rozenfeld et al. 

2006.  Em ambas os autores buscaram alinhar a estratégia organizacional, sendo este seu 

ponto de partida, com os produtos a serem desenvolvidos pela empresa, finalizando com 

descontinuação dele no mercado.  

Já nos modelos formulados por Paula (2005), Mendes (2008), Gomes e Sarleno 

(2010) e Gallego et al. (2013) possuem como aspectos equivalentes a percepção de mercado 

no que relaciona o lançamento do produto final. Sendo está uma etapa bem delimitada 

dentro dos três modelos.  

A metodologia de Blank (2007) traz ao contexto do desenvolvimento de produtos em 

startups uma figura de extrema importância ao processo: os clientes, formulando uma 

metodologia de desenvolvimento de clientes em paralelo com a de desenvolvimento de 

produto. Esse aspecto é retratado também no modelo de Toralles e Dutra (2014) que também 

aborda o cliente como parte atuante e ativa nesse processo ao resgatar e adaptar o customer 

development proposto por Blank (2007).  

Lubik et al. (2013) propõem que cada mercado serve de fonte de inspiração para o 

esboço das ideias iniciais de produtos. Com isso para fabricá-lo e posteriormente 

comercializá-lo a empresa adquire ou desenvolve a tecnologia necessária. Dentro desse 
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modelo a realimentação é fundamentada no mercado e o produto é validado e vendido para o 

mercado.  

A proposta enfatizada por Paternoster et al. (2014) foi conduzida em função do 

desenvolvimento de um software em uma startup de software. Percebe-se dentro desta 

abordagem etapas que se configuram como gates do processo na qual o mesmo intitulou 

discussão, onde os resultados da etapa antecedente são debatidos e tomadas as decisões 

necessárias para o andamento do processo.  

Em sua tese Jouhtimaki (2015) também buscou evidenciar uma proposta de modelo 

voltada para empresas no início de suas atividades. Em essência seu modelo teve influência 

e buscou englobar aspectos característicos do customer development. Esses aspectos são 

retratados nas hipóteses propostas, na construção de protótipos e testes rápidos de mercado e 

na construção do mínimo produto viável. Todas essas características direcionam o modelo 

para empresas startups. 

Todos esses modelos foram desenvolvidos em prol de empresas nascentes, conforme 

visto anteriormente. No entanto, alguns não consideraram as características desses 

empreendimentos nem sua realidade de mercado, propondo modelos com etapas 

relativamente longas e totalmente fundamentados nos modelos tradicionais. Outros autores 

procuraram se adequar nos novos moldes de desenvolvimento de produtos para startups e 

buscaram fundamentar suas propostas no customer development ou no lean startup.  

Esse aspecto evidencia a preocupação em considerar a realidade desses 

empreendimentos e a necessidade de um desenvolvimento ágil que possa fornecer uma 

resposta imediata do mercado e validar a ideia antes mesmo dela ser desenvolvida, de forma 

a economizar recursos e possibilitar o sucesso e aceitação do produto. 

 

2.3.3.1. Métodos, técnicas e ferramentas de apoio ao PDP em startups 

As técnicas criadas para sistematizar e apoiar as tarefas relacionadas à criação de 

novos bens ou serviços foram surgindo ao longo tempo e ganhando cada vez mais espaço 

dentro desse processo. No caso das empresas nascentes não é diferente, pois, cada vez tem-

se buscado meios alternativos para garantir a qualidade e padronização dos produtos.  

Mediante os modelos analisados foi possível destacar dentre os autores as principais 

técnicas e ferramentas utilizadas por cada um para melhorar a eficácia e eficiência de seus 
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projetos de novos produtos. Para tal, o processo foi novamente segmentado em quatro macro 

fases: criação da empresa, Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós-desenvolvimento. 

E uma fase que ocorre paralelo ao PDP: o desenvolvimento de clientes. O Quadro 2.6 

evidencia essas fases e as ferramentas utilizadas de acordo com cada autor.  

O Quadro 2.6 mostra as principais ferramentas de apoio ao PDP utilizadas pelos 

respectivos autores no processo de desenvolvimento de produtos em startups. Conforme 

mencionado anteriormente elas estão segmentadas de acordo com a etapa na qual foi 

aplicada e estas, são identificadas individualmente pelas diferentes cores. Cada cor 

corresponde a uma macro fase. Para fazer a correspondência as ferramentas estão destacadas 

com a cor da macro fase correspondente. 

Dentre os métodos destacados e numerados no quadro percebe-se o grande emprego 

do TRM, sendo utilizado por quase todos os autores (CHENG et al., 2005; MENDES, 2008; 

GOMES; SALERNO, 2010; MINEIRO 2011; SALGADO, 2011; GALLEGO et al., 2013; 

FARIA, 2014). Isso se relaciona ao fato de que tal ferramenta fornece informações mais 

apuradas sobre a tecnologia, o produto e o mercado influenciando na implementação e 

formulação da estratégia da empresa. E sendo está uma empresa iniciante no mercado 

contará com uma técnica eficaz de exploração de novas oportunidades e ideias de negócio.  

A technology Stage-gate também é uma técnica vista com bons olhos pela literatura, 

uma vez que sua aplicação torna-se evidente em muitos modelos estudados (CHENG et al., 

2005; PAULA, 2005; REIS, 2011; MINEIRO, 2011; GALLEGO et al., 2013).  Essa técnica 

é utilizada para gerenciar o início do PDP de forma que auxilia as startups nas etapas iniciais 

desse processo e a lidar, principalmente, com as incertezas do negócio e das novas 

tecnologias.  

A utilização do CAD (MENDES, 2008; FREITAS, 2010; SALGADO, 2011) orienta 

positivamente o desenho técnico dos produtos, podendo ser estabelecida as dimensões, o 

melhor desenho, as características técnicas e uma imagem nítida do produto a ser 

desenvolvido. Outra ferramenta que vem sendo bastante empregada é a Matriz QFD 

(MENDES, 2008; SALGADO, 2011; FARIA, 2014; TORALLES; DULTRA, 2014) que 

proporciona uma interação entre a equipe de projeto e os futuros clientes, ao correlacionar 

suas necessidades, seus requisitos, a qualidade dos produtos e as especificações finais. 
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Quadro 2.6 Técnicas e ferramentas de apoio ao PDP 

Autor Tipo de 

empresa 

Técnicas e Ferramentas 

Cheng et. al (2005) ENBT TRM Stage-gate PDP tradicional 

Paula (2005) ENBT Stage-gate PDP tradicional 

Cheng et. al (2007) ENBT TRM Prototipagem 

Blank (2007) Startup  Customer Development  

Mendes (2008) ENBT Gestão do portfólio Benchmarking TRM Pesquisa de mercado Brainstorming QFD FMEA CAD 

Gomes e Salerno (2010) Spin-offs TRM 

Freitas (2010) ENBT Portfólio de produtos CAD 

Reis (2011) Spin-offs Stage- Gate System  Technology Stage-Gate 

Mineiro (2011) Spin-offs  TRM Technology Stage-Gate Gestão do portfólio Prototipagem 

Salgado (2011) ENBT Gestão do portfólio QFD FMEA CAD CRM TRM Brainstorming 

Gallego et. al (2013) Spin-offs TRM Technology Stage-Gate 

Lubik et al. (2013) Startup Feedback 

Faria (2014) ENBT SCA TRM Gestão de Plataformas QFD 
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Sa et. al (2014) Startup Canvas Business Model 

Toralles e Dultra (2014) Startup QFD Matriz GUT MVP Feedback Prototipagem Customer Development Pesquisa de mercado 

Paternoster et. al (2014) Startup Stage- Gate System Feedback 

Jouhtimaki (2015) Startup Customer Development Lean startup 

 

ETAPAS COR 

Pré-desenvolvimento  

Desenvolvimento  

Pós-desenvolvimento  

Desenvolvimento do cliente  

Criação da empresa  

Fonte: Dados da pesquisa 
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No que relaciona os clientes, uma nova técnica e bem mais atual entra em cena: o 

customer development. Essa ferramenta usada em alguns dos modelos (BLANK, 2007; 

TORALLES; DULTRA, 2014) foi proposta por Blank (2007) com o objetivo de alinhar 

diretamente o produto com o mercado de forma a diminuir o risco do produto não ser aceito 

no mercado. Ela é constituída por uma metodologia composta por fases distintas: descoberta 

do cliente, validação do cliente, criação do cliente e construção da empresa. E ocorre em 

paralelo ao desenvolvimento de produtos. 

O Business Model Canvas, popularmente conhecido como Canvas, surgiu como uma 

importante ferramenta de auxilio e planejamento estratégico dentro de uma organização pois 

permite traçar esboços de modelos de negócios novos ou já existentes. Esse instrumento 

apresenta-se como um mapa contendo blocos onde pode-se visualizar o futuro a curto, 

médio e longo prazo. Essa foi uma das ferramentas utilizadas pelo autor Sa et. al (2014) 

dentro do seu modelo com o intuito de facilitar o planejamento dos produtos.  

Afora as técnicas mencionadas anteriormente existem ainda algumas que são 

utilizadas como suporte para modelos de novo negócios, principalmente na criação de valor 

e concepção do produto final. Essas ferramentas são relativamente novas e embora ainda 

pouco utilizadas apresentam grande potencial e aplicabilidade no desenvolvimento de novos 

produtos. Dentre elas ferramentas destacam-se o wireframe e o mockup.  

O wireframe é utilizado na elaboração e organização dos componentes que formam o 

projeto final. Essa ferramenta é geralmente utilizada no design de produtos interativos 

quando se deseja planejar o modo como serão realizadas as trocas de informações entre os 

usuários e o sistema durante a interação humano-computador. Sua construção ocorre de 

forma simples e devido a isso assume um papel importante no planejamento dos critérios de 

usabilidade.  

Já o segundo, o mockup, é aplicado no PDP de modo a detalhar o produto final sob 

perspectivas estéticas e funcionais de maneira estática. A exploração das características 

estéticas avalia aspectos subjetivos da experiência do usuário tais como: preferencia, 

expectativas e gostos. Esses aspectos são proporcionados pela própria aparência do produto. 

Ao contrário do wireframe, o mockup possui pouca relação com os critérios de usabilidade, 

isso se deve ao fato de que se constituem em representações estáticas, impossibilitando a 

interação com o usuário propriamente dita. 
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Todas as ferramentas e técnicas de apoio ao PDP introduzidas buscam auxiliar 

diretamente uma ou mais atividades. Elas podem ser aplicadas de forma individual ou em 

conjunto buscando a eficácia do processo como um todo. No entanto, é necessariamente este 

o maior desafio encontrado: o melhor arranjo dos métodos. De maneira que esta combinação 

possa agrupá-las da melhor forma possível, evitando, assim, a sobreposição e com isso o 

comprometimento dos resultados.  

 

2.4. Síntese do capítulo 

A importância da atividade de desenvolver produtos vem se ampliando 

significativamente nos últimos tempos. A habilidade de inovar e criar novos produtos 

condizentes com as necessidades do mercado é apontado como um fator crítico a qualquer 

organização e influencia no seu desempenho e atuação frente as concorrentes.   

A arte de introduzir novos produtos advém de uma demanda específica, de uma 

necessidade latente ou de uma oportunidade de mercado. Já os novos produtos, por sua vez, 

necessitam se adequar, também, às diversas tecnologias existentes, seja através da integração 

de outros produtos, seja na adaptação aos padrões de qualidade estipulados. Todos esses 

fatores são decisivos e categorizam essa atividade como um dos mais complexos processos 

gerenciais.  

Nesse sentido, o aumento da complexidade desse processo é condicionado a fatores 

variantes de origem interna e externa à organização. Tendo em vista a importância e a 

complexidade muitos autores buscam interpretar a realidade desse processo através de 

modelos. Estes sistematizam o passo-a-passo das etapas fornecendo uma visão unificada das 

atividades que deverão ser cumpridas para atingir ao objetivo final: o produto ou serviço.  

As metodologias de projeto de produto são voltadas para um tipo específico de 

empresa e com isso são sugeridos modelos que considerem suas principais características. 

No caso das startups esse fator torna-se ainda mais impactante. Levando-se em consideração 

seu foco na inovação, o modelo de negócio e sua necessidade de gerenciar o PDP, esse tipo 

de abordagem torna-se mais relevante.  

Os tópicos abordados no decorrer deste capítulo influenciam diretamente no processo 

de desenvolvimento de produtos em startups de forma que estes fornecem toda a base 

teórica necessária a qualquer pesquisador que queira inteirar-se sobre o assunto. A Figura 
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2.12 aborda o modelo conceitual formulado de acordo com os conhecimentos adquiridos e 

sua relação com o modelo que será proposto.  

O modelo conceitual foi formulado de acordo com o levantamento teórico exposto 

no decorrer do presente capítulo. Com base no levantamento foi possível constatar que o 

processo de desenvolvimento de produtos em startups é diretamente influenciado pela 

criatividade e inovação, clientes, as atividades que o compõem e o modelo de negócio da 

empresa.  

Todas as correntes teóricas listadas na Figura 2.12 são fundamentados na teoria e 

servem para contribuir e justificar a importância de considerar as empresas iniciantes em 

estudos relacionados ao tema em questão. Esses conteúdos tão frisados pela literatura 

possuem forte influência no estudo e objetivos da pesquisa. De forma que a pretensão de 

desenvolver o novo modelo de PDP direcionado a startups deve considerá-los como o ponto 

de partida, sendo estes, cruciais ao processo. 

 

Figura 2.12 Modelo conceitual 

Fonte: Elaboração própria 

 

De forma geral estes conteúdos fundamentam diretamente o modelo projetado e são 

considerados devido aos seguintes fatores: 
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- Características das empresas startups: os modelos de projeto e produto são, na sua 

maioria, voltados para um produto/serviço específico ou para algum setor ou tipo de 

empresa em particular. No que relaciona esses empreendimentos percebe-se que elas 

possuem peculiaridades que as diferem das empresas tradicionais sendo, estes, importantes e 

decisivos na escolha ou proposta do modelo adotado. 

- Ferramentas de apoio ao PDP: as ferramentas de apoio como o próprio nome já 

dizem servem para dar suporte ao processo em atividades específicas. Isso nos leva a 

concluir que é necessário um conjunto delas para que o processo todo seja eficaz. No caso 

das startups muitas dessas ferramentas desempenham resultados positivos para o modelo de 

negócio adotado. Com isso a escolha por qual ferramenta utilizar e em qual etapa torna-se 

fundamental ao resultado de cada etapa e, consequentemente, do processo. 

- Boas práticas do PDP tradicional: grande parte das empresas nascentes possui um 

PDP desorganizado e pouco estruturado. Daí a importância de criar um modelo que possa 

sustentar o processo e agregar mais eficiência, aumentando as chances de sobrevivência no 

mercado. Dessa forma os modelos tradicionais podem servir como base e exemplo para 

começar a traçar um modelo próprio para tal segmento, priorizando sempre suas 

particularidades.  

No que relaciona a criação de startups percebe-se que elas geralmente possuem seu 

foco na inovação de produtos ou serviços, de forma que sua origem está atrelada a ideia de 

comercializá-los. Desta forma o processo de criação de uma startup tende a evoluir junto 

com o processo de desenvolvimento dos produtos, uma vez que o surgimento da empresa 

dar-se em prol da idealização e concepção do produto.  Iniciar um novo empreendimento e 

deixar de lado os conceitos e metodologias de projeto de produto configura-se em um erro 

grave de forma que a capacidade de criar e desenvolver uma empresa está intrinsecamente 

relacionada com a melhor forma de desenvolver e melhorar os produtos. 

Com relação ao mercado, verifica-se que toda e qualquer empresa busca 

efetivamente a satisfação dos seus clientes, de forma que este se configura como sendo um 

dos grandes desafios enfrentados: identificar e definir quem são os consumidores do produto 

ou serviço. Qualquer empreendedor que queira abrir seu negócio deve ter o foco voltado 

para seus potenciais clientes. A capacidade de encontrar um cliente, vender o produto e 

satisfazer totalmente suas necessidades relaciona-se com atividade de desenvolver produtos.  
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Os fatores condicionantes estão divididos em internos e externos e influenciam 

diretamente na operacionalização do PDP dentro das organizações. Como condicionantes 

externos constata-se as novas tecnologias, os concorrentes no mercado, os clientes e as 

normas que regem determinados setores. Já com relação aos condicionantes internos têm-se 

a estratégia competitiva adotada, os tipos de produtos desenvolvidos e os recursos 

disponibilizados, principalmente os tecnológicos. 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASOS 

 

O presente capítulo tem como objetivo principal o relato e a análise dos casos em 3 

empresas startups diferentes e suas práticas e atividades dentro do processo de 

desenvolvimento dos produtos com o intuito de obter conhecimento prático sobre esse 

processo. O capítulo se inicia com uma breve introdução acerca da incubadora abordada: a 

Inova metrópole, possibilitando uma visão detalhada acerca do objeto do estudo. Em seguida 

é relatada a seleção de empresas atuantes no decorrer do estudo. Dando continuidade, são 

expostas as informações levantadas em cada empresa e sua respectiva descrição. Por fim é 

realizada uma análise de cada caso levando como referência os conteúdos teóricos 

aprendidos para enfim alcançar os conteúdos do processo de desenvolvimento de produtos 

em startups.  

Ainda neste capítulo são realizadas as análises intercasos e intracasos. Na análise 

intercasos são descritos os principais aspectos de cada empresa estudada de acordo com as 

informações relatadas. Já na análise intracasos é realizado o cruzamento das informações de 

cada empresa e estabelecida uma comparação entre os três estudos, evidenciando as 

principais práticas observadas.  

 

3.1. Objetos de pesquisa 

A Inova Metrópole é a incubadora de empresas de Tecnologia da Informação (TI) do 

Instituto Metrópole Digital (MD/UFRN).  Fruto de um projeto de incubação de empresas a 

Inova tem a missão de incentivar e promover o empreendedorismo e a inovação dessa área, 

através de interação entre universidade, governo, empresa e sociedade em geral.  

O surgimento da incubadora de empresas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, deu-se a partir de um projeto de incubação de empresas, na área de automação 

industrial, no departamento de Engenharia de Computação da UFRN - DCA. O Projeto 

intitulado "Núcleo de Aplicação de Tecnologias da Automação-NATA", criado em 

novembro de 2008, previa a criação e implantação de uma incubadora dentro de um 

laboratório, apenas, para o curso de Engenharia de Computação. Sendo uma iniciativa única, 

a Pró-reitoria de Pesquisa (PROPESQ) pleiteou que fosse estendida à toda UFRN. Para 

manter a sigla e torná-la inclusiva, o nome foi alterado de "Núcleo de Aplicação de 
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Tecnologias da Automação-NATA" para "Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas-

NATA". Em 2010 o Projeto NATA foi incorporado ao Instituto Metrópole Digital e, em 

Julho de 2013, deixou de ser projeto e passou a ser a incubadora institucional, com o novo 

nome de INOVA-METRÓPOLE, incubadora da UFRN. 

Em seu quadro a incubadora conta atualmente com 12 empresas incubadas e 10 pré-

incubadas. Seu funcionamento é viabilizado devido a sua ampla infraestrutura que busca 

atender todas essas empresas. Em sua planta, a incubadora dispõe de 39 salas de diversos 

tamanhos para uso individual pelas empresas incubadas; 3 salas de co-working, cada uma 

com 26 postos de trabalho, para uso compartilhado na etapa de pré-incubação; 3 espaços 

para uso individual pelas empresas associadas; 4 salas de reunião; 1 sala de apoio, além de 

espaços de convivências, laboratórios e auditórios. 

Com relação ao apoio gerencial e operacional a incubadora disponibiliza um grupo 

composto por profissionais professores e doutores e outros profissionais qualificados nas 

diversas áreas de gestão, mercado, contábil, Marketing e propriedade intelectual que dispõe 

de serviços de consultoria e assessoria nessas respectivas áreas, além de fornecerem os 

materiais e as ferramentas necessárias para o desenvolvimento dos novos negócios. Afora 

esses profissionais as empresas ainda contam com as parcerias do Sebrae para demais 

capacitações e consultorias. Todo esse apoio é sentido durante a incubação das empresas por 

meio de processos realizados pela incubadora desde a seleção. A Figura 3.1 mostra os 

principais processos praticados pela incubadora.  

A maior parte das empresas que encontram-se incubadas são da área de informática e 

comunicação, nas vertentes software e hardware: TI. Dentre os serviços oferecidos a esses 

empreendimentos estão:  

  Apoio técnico administrativo - secretaria e assessoria contábil, de marketing, de 

propriedade intelectual e de processos (engenharia de produção) 

  Consultoria: pelo menos 10 professores de diversas áreas diretamente ligados à 

incubadora 

  Apoio e patrocínio de entidades externas: SEBRAE, FAPERN, FIERN, SEDEC 

  Cursos e eventos (ANPROTEC/SEBRAE) 

  Infraestrutura física e de comunicação: espaços privados que variam de 10 a 75 m2. 

  Área comum de 10.000 m2. Espaço virtual no servidor da Superintendência de 

Informática. 

  Associação a laboratórios da UFRN 
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Figura 3.1 Processos praticados pela Inova Metrópole 

Fonte: ANPROTEC, Curso de implantação do Modelo Cerne, 2013 

 

O processo de incubação consiste em um período no qual as empresas recebem apoio 

para transformar suas ideias em negócios. É dividido em duas etapas básicas: pré-incubação 

e incubação. Na pré-incubação a incubadora apoia empreendedores que possuam uma ideia 

de produto ou processo inovador na área de tecnologia da informação (TI) e que necessitem 

de apoio para desenvolvê-la e transformá-la em negócio, com duração de até doze meses, 

podendo ser prorrogado por até seis meses segundo decisão do Conselho Deliberativo da 

incubadora, de acordo com a avaliação feita pela incubadora.  

Na etapa de pré-incubação, os empreendedores ainda estão na fase de 

idealização/concepção da ideia e não possuem uma empresa formalmente constituída. 

Durante essa fase são realizados diversos cursos preparatórios com o intuito de amadurecer 

as ideias e torna-las comercializáveis. O Curso da pré-incubação é dividido em 5 módulos 

diferentes:  

 Módulo 1 "Clientes, Valor e Mercado" contempla os temas: Design Thinking,  

proposta de valor inovadora e estratégia do oceano azul; 
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 Módulo 2 "Desenvolvimento de produtos inovadores" -  tema: Startup Enxuta; 

 Módulo 3 "Modelagem de Negócios e Validação"  - tema: Business Model 

Generation (CANVAS)  e Métricas e Indicadores; 

 Módulo 4 "Oficina Pitch"  

 Módulo 5 "Como abrir uma empresa?"  

No primeiro módulo são abordados conceitos relacionados ao cliente, ao valor do 

produto e o mercado. Nesse momento são detalhados os temas de Design Thinking, proposta 

de valor inovadora e a estratégia do oceano azul. O próximo modulo apresenta a startup 

enxuta com o intuito de mostrar a importância de testar e validar os produtos. O terceiro 

módulo traz os conceitos relacionados ao Business Model Generation (CANVAS)  e as 

Métricas e Indicadores. No módulo quatro é trabalhado o ''Pitch'', uma apresentação sumária 

com objetivo de despertar o interesse do cliente pelo negócio. Por fim, o módulo cinco 

mostra importantes considerações na hora de montar e abrir uma empresa.  

Já a incubação, por sua vez, possui o objetivo de apoiar empresas formalmente 

constituídas que apresentem um produto ou processo inovador na área de TI e que 

necessitem de apoio para aumentar sua competitividade e assegurar sua sustentabilidade. 

Essa etapa tem duração mínima de seis meses e no máximo de vinte e quatro, podendo ser 

prorrogada por uma única vez por mais doze meses segundo decisão do Conselho 

Deliberativo da incubadora, à vista das especificidades e dos resultados do instrumento de 

monitoramento e avaliação da empresa. 

Quando admitidas no sistema de incubação as empresas são submetidas ao processo 

de acompanhamento e monitoramento contínuo por meio de visitas in loco, entrevistas, e 

avaliações dos relatórios periódicos. Nesse momento a startup deve obrigatoriamente ter 

CNPJ e ter realizado a primeira venda. Com a realização das primeiras vendas, verifica-se 

que o produto tem um valor comercial e é aceito pelo mercado, e assim, a empresa estará 

pronto para receber os apoios oferecidos na etapa de incubação, nos eixos: empreendedor, 

tecnológico, financeiro, mercado e gestão.  

 

3.1.1.  Desenvolvimento de Produtos  

A Inova Metrópole oferece apoio para a concepção, criação, desenvolvimento e 

consolidação de novos produtos e novos negócios voltados para a área de Tecnologia da 



  

79 
 

Informação, através do auxílio direto no desenvolvimento de micro e pequenas empresas 

nascentes que buscam transformar ideias em produtos, processos e serviços.  

O desenvolvimento das ideias dos novos projetos é monitorado por uma equipe 

multidisciplinar que disponibiliza assessorias diretas nas áreas de gestão, marketing, 

jurídica, financeira e de propriedade intelectual. Todo esse apoio é dado através de um 

processo estruturado que condiz com o grau de maturidade no qual os empreendimentos se 

encontram. 

Durante os ciclos de capacitação e avaliação a empresa incubada passa por um 

processo de desenvolvimento da sua ideia com posterior validação do produto no mercado. 

Esse processo é segmentado em diferentes etapas que são realizadas simultaneamente com o 

curso de pré-incubação dividido em módulos conforme mencionado anteriormente. Na 

Figura 3.2 pode-se visualizar as etapas do Desenvolvimento de Produtos da incubadora.  

 

 

Figura 3.2 Modelo de desenvolvimento de Produtos da Incubadora 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Num primeiro momento é realizada a seleção de ideias de novos produtos para 

definir quais serão escolhidas na etapa de pré-incubação. A próxima etapa aborda a 

compreensão sobre o problema que a empresa busca solucionar através da busca pelo 

entendimento/reformulação da proposta de valor. Em seguida, na próxima etapa, é realizada 
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a identificação do perfil de cliente buscando encontrar o encaixe entre valor e cliente. Além 

de estratégias de diferenciação no mercado. Nessas etapas é realizado o curso referente ao 

design thinking.  

A quarta etapa está relacionada ao desenvolvimento do produto, propriamente dito, 

aqui são trabalhados os conceitos referentes a Startup enxuta, mostrando a importância de 

testar seu produto constantemente, sempre o aperfeiçoando por meio do feedback do seu 

consumidor. Em seguida, os empreendedores aprendem a sistematizar o seu negócio em uma 

página (Canvas), além de entenderem o processo de reformulação, implementação e 

sugestões de ideias. O próximo passo é a validação, onde os empreendedores devem, 

mostrar que conseguiu validar o problema, assim como, definir qual o segmento de cliente 

alvo e validar o valor da sua solução com os clientes.  

Terminada a validação e dando continuidade ao processo a etapa seguinte propõe 

uma apresentação do protótipo funcional da solução proposta. Nessa fase a incubadora 

acompanha diretamente as incubadas na evolução do MVP (Produto Viável Mínimo), 

analisar quantos testes foram feitos com potencias clientes, quais mudanças foram 

identificadas e realizadas e se foi necessário pivotar o negócio. 

Com o protótipo funcional confeccionado a próxima atividade é aprimorar as 

técnicas para a apresentação de um negócio ou ideia de negócio para o público para isso os 

empreendimentos recebem um curso de pitch, essa ferramenta sintetiza a ideia do negócio, 

auxilia no entendimento da ideia inovadora e na captação de investidores.  Com a oficina de 

pitch, os empreendedores aprendem a apresentar e como vender seu negócio. Todo 

empreendedor que busca clientes, parceiros ou investidores deve conhecer e dominar esta 

técnica, e estar preparado para elabora-lo a qualquer momento para vender seu negócio. 

A última etapa compreende a criação e abertura da empresa onde o empreendedor 

recebe toda a assessoria necessária para oficializar o negócio, onde são detalhados conceitos 

como: os regimes de tributação, tipos de sociedade, ramo de atividade, registro da marca, 

documentações necessárias.  

O Desenvolvimento de Produtos é realizado e acompanhado durante a pré-incubação. 

Esse acompanhamento dá-se por meio de mentorias.  Vale lembrar ainda que são 

ministrados vários cursos referentes as técnicas e ferramentas que poderão ser utilizadas, 

assim como algumas avaliações para verificar a evolução da empresa e do seu processo.  

É importante ressaltar as principais dificuldades enfrentadas e sentidas pelos 

empreendimentos incubados durante o desenvolvimento do produto e na comercialização 
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dos mesmos. Na fase de pré-incubação onde o produto ainda está sendo desenvolvido pode-

se ressaltar a falta do perfil de empreendedor e o alto índice de desistência de sua ideia e 

principalmente do seu empreendimento. Já na etapa de incubação verifica-se a dificuldade 

de conseguir clientes.  

3.2. Seleção dos casos 

A pesquisa de campo possui a necessidade de abordar os conhecimentos acerca do 

processo de desenvolvimento de produtos em empresas nascentes com o intuito de reunir 

suas melhores práticas e verificar como ocorre esse processo, com isso a abordagem é 

considerada como sendo qualitativa. Dentro dessa abordagem optou-se por escolher o estudo 

de casos devido a possibilidade de permitir conhecer descrições empíricas de 

particularidades da ocorrência do fenômeno em estudo (YIN, 2005). Sendo assim, de acordo 

com Eisenhardt e Graebner (2007) a utilização de mais de um estudo de casos proporciona a 

geração de conhecimento em forma de proposições e teorias resultantes da análise da 

evidência empírica dos casos. 

O desenvolvimento da pesquisa de campo deu-se em dois momentos diferentes. No 

primeiro momento foi conduzida uma pesquisa junto a incubadora da UFRN, a Inova-

metrópole, onde o principal objetivo foi conhecer, de forma exploratória, o processo de 

desenvolvimento do produto das empresas incubadas e as principais técnicas e ferramentas 

utilizadas. Para isso foi utilizado o protocolo de entrevista que se encontra descrito no 

Apêndice A.  

As entrevistas foram realizadas com o gestor da incubadora e o profissional 

responsável por assessorar o desenvolvimento do produto em momentos distintos. Com isso 

buscou-se identificar as principais atividades realizadas e suas melhores práticas, verificar 

como ocorreu o desenvolvimento dos primeiros produtos das empresas estudadas, quais as 

técnicas empregadas e os principais benefícios gerados e percebidos pelas empresas. 

Para esta primeira etapa, além dos dados das entrevistas foram utilizados documentos 

obtidos pelos entrevistados e informações do site da incubadora. Na análise dos dados foi 

realizada pelo cruzamento de informações das entrevistas, dos documentos e de informações 

do site. 

O segundo momento do estudo de caso foi realizado em três empresas incubadas na 

Inova- Metrópole.  A escolha das empresas foi baseada nos: as empresas devem ser 
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nascentes; abranger a fase de incubação; ter desenvolvido seu primeiro produto e mostrar 

disponibilidade para participação na pesquisa. Foram selecionadas as empresas ao qual 

denominamos A, B e C. 

O procedimento do estudo de caso envolveu a realização do estudo de caso com as 

empresas, para a qual foi utilizado o protocolo de pesquisa (Apêndice A), cujo o objetivo foi 

conhecer como foi desenvolvido o primeiro produto de cada empresa, bem como suas 

práticas atuais para tal atividade. Para isso, foram realizadas entrevistas com os gestores de 

desenvolvimento de produtos e estas, por sua vez, foram gravadas para fins de registros de 

informações.  

A análise de dados foi realizada com base nas informações coletadas durante as 

entrevistas, os documentos disponibilizados e os sites das empresas e com base nesses 

registros foram traçados os principais aspectos de cada empresa referente a cinco vertentes: 

processo de desenvolvimento de produtos, boas práticas, técnicas e ferramentas, 

condicionantes internos e externos e mercado fundamentadas no modelo conceitual (Figura 

2.12). 

 

3.3. Empresa A 

A empresa A é uma empresa nascente especializada em desenvolver animação de 

elementos ilustrados, conhecidos como Motion Design, com foco principal na produção de 

Vídeos Explicativos Animados (VEA). Esses vídeos objetivam explicar qualquer inovação 

e/ou evolução de uma empresa, seja interna ou externa (clientes de empresas comerciais), 

possuem duração de um a dois minutos e são pensados a partir de um roteiro e personagens 

criados para contar uma história e seduzir o público que os assiste. 

Os vídeos explicativos animados constituem o principal produto da empresa, com um 

formato curto eles estão adaptados aos novos meios de comunicação (redes sociais em 

geral), bem como aos públicos selecionados. Com isso, os vídeos são verdadeiras 

ferramentas de marketing digital pois representa a identidade animada da marca despertando 

interesse de seus clientes e prescritores.  

A ideia do primeiro produto surgiu com base numa percepção da necessidade de 

mercado por uma ferramenta de comunicação que abrangesse um público largo de forma 

rápida com baixos custos e produção rápida do que as publicidades utilizadas. Essa 
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percepção deu-se por parte do próprio empreendedor devido a sua atuação e experiência na 

área. A necessidade de mercado foi comprovada com base em uma pesquisa de mercado 

realizada junto a possíveis clientes por meio de questionários.  

A empresa em estudo ingressou na incubadora na fase de pré-incubação onde 

permaneceu por seis meses e em seguida passou para a incubação, etapa na qual se encontra. 

Durante esse período a incubada passou de dois para doze clientes. Dentre as principais 

vantagens proporcionadas pela incubação estão o espaço físico, suporte jurídico, contábil, 

consultorias, palestras e inúmeras possibilidades de parcerias com outras empresas 

incubadas na própria Inova.  

Desenvolvimento do primeiro produto da empresa A 

O desenvolvimento da ideia e consequentemente do primeiro produto deu-se antes da 

criação e formalização da empresa. Com o intuito de testar o mercado e validar a ideia a 

empresa desenvolveu seu primeiro produto de forma construtiva, e para isso tentou inserir o 

cliente dentro desse processo de forma que ele pudesse participar ativamente. Esse 

desenvolvimento seguiu um passo-a-passo que pode ser visualizado na Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 Desenvolvimento do primeiro produto da Empresa A 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O processo inicia com a identificação do problema ou da necessidade do cliente, ou 

seja com o assunto que o vídeo deverá abordar. Depois esse problema deverá ser 

compreendido e traduzido para a equipe. Em seguida é escrito o roteiro do vídeo. Esse 

roteiro segue para a aprovação do cliente, nesse momento o cliente se envolve ativamente no 
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processo tomando a decisão quando requisitado. Com o roteiro aprovado o produto segue 

para as etapas de aperfeiçoamento e acabamento que consistem na criação de storyboard, o 

sound design e a narração. Por fim, há a entrega do produto final ao cliente.  

Boas práticas  

Com o intuito de compreender o gerenciamento do PDP dentro da organização, a 

empresa procurou estruturar um modelo próprio de desenvolvimento de produtos. Esse 

modelo norteou a criação e confecção do primeiro produto e com base em algumas 

modificações foi utilizado como referência para os demais.  

O modelo foi formulado de forma continua e procurou acompanhar e descrever todas 

as etapas do processo de forma a evoluir e se adaptar à realidade da empresa e do produto.  

Dentre os aspectos mais importantes estão a parceria com os clientes para melhorar o 

produto e a utilização de algumas técnicas tradicionais e já conhecidas para melhorar o 

desempenho técnico do produto e a gestão do processo.  

Técnicas e Ferramentas 

No decorrer do processo tanto de desenvolvimento do primeiro produto quanto da 

abertura da empresa foi possível utilizar de algumas técnicas e ferramentas contribuíram 

diretamente para ambos os processos. Uma das técnicas comuns durante essas fases é a 

pesquisa de mercado, onde pode-se verificar tanto uma oportunidade de mercado quanto a 

indicação do mercado quanto a necessidade do produto.  

A empresa procurou basear sua ideia inicial numa pesquisa de mercado junto a 

futuros consumidores. Isso fundamentou a proposta e deu um maior direcionamento de 

mercado. Afora a pesquisa de mercado pode-se mencionar a criação do MVP (Produto 

Mínimo Viável) com o intuito de testar hipótese do negócio.   

Outro aspecto importante é a inserção do próprio cliente dentro do seu PDP, de 

maneira que a empresa passou a utiliza-lo como aliado ao processo e buscar sempre o 

feedback para a melhoria dos produtos, com isso a startup busca além de melhorar a 

aceitação do mercado, uma estratégia voltada a otimização dos tempos de desenvolvimento 

e produção dos seus produtos.  

Condicionantes internos e externos 

O principal foco da startup são empresas que têm sistemas organizacionais 

complexos, trabalham com inovação e necessitam de uma comunicação rápida e uniforme e 

para isso é necessário dispor de ferramentas tecnológicas que possam viabilizar esse 

processo e de uma equipe treinada e capacitada a desenvolver esses produtos.  
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No que tange aos condicionantes internos pode-se citar a falta de profissionais com 

experiência no tipo de produto desenvolvido e no trabalho desempenhado, o que 

desencadeia investimentos por parte da organização no treinamento e capacitação dos seus 

desenvolvedores. Outro condicionante é a falta de experiência da equipe com a gestão de 

vendas do produto, o que leva a empresa a depender unicamente do seu próprio dono para 

estabelecer tal função.  

Já como condicionantes externos tem-se a falta de recursos que viabilize a 

construção dos vídeos animados, tais como: falta de plataformas de fácil utilização, falta de 

sites gratuitos e o recrutamento e capacitação profissional. É importante ressaltar que esses 

problemas são recorrentes no Brasil, de forma que outros países já dispõem de mais recursos 

para a produção desse tipo de produto, tais como os Estados Unidos.  

Mercado 

Atualmente a empresa conta com cerca de quinze clientes, todos estrangeiros (da 

França e Estados Unidos) e uma equipe composta por dois funcionários e dois sócios que se 

dividem nas funções de consultores em comunicação e marketing, diretor artístico, motion 

designer, ilustradores, sound designer e CEO (diretoria). Seu principal foco é nas grandes 

empresas que têm sistemas organizacionais complexos, trabalham com inovação e 

necessitam de um tipo de comunicação que seja rápida e uniforme.  

Com essa gama de clientes a empresa, hoje, já comercializou mais de um tipo de 

produto diferente, mesmo sendo todos relacionados a vídeos explicativos animados que é a 

proposta principal da empresa. Com isso, torna-se possível verificar as principais diferenças 

básicas no desenvolvimento dos demais produtos quando comparado com o primeiro. 

Dentre essas diferenças estão a maior otimização do tempo de produção e busca pela 

solidificação da parceria entre cliente e empresa no decorrer do desenvolvimento do 

produto, onde torna-se possível melhorar o feedback do cliente e, consequentemente, a 

qualidade do produto.  

 

3.3.1. Considerações sobre a empresa A 

O estudo de caso na empresa A mostrou que a ideia do produto partiu de uma 

oportunidade de mercado percebida pela própria empreendedora com base na sua 

experiência e atuação no setor. Afora isso foi realizado um levantamento que se configurou 

em pesquisa de mercado para mapear possíveis clientes para seu produto. Isso demonstra 
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uma preocupação não só em desenvolver seu produto como também identificar e validar 

seus clientes, ou seja, ela certificou-se de que havia um mercado que poderia vim a consumir 

seu produto.  

A comercialização do produto deu-se antes da formalização da empresa, o que 

evidenciou uma espécie de validação do produto no mercado, além de testar suas práticas a 

viabilidade de produção. Já no desenvolvimento do produto o empreendedor buscou inserir 

o cliente dentro do processo, no entanto, essa atividade ocorreu somente em uma das etapas 

do processo, quando o projeto do produto já estava formulado. O que ocasionou muito 

retrabalho já que o cliente só foi inserido na metade do processo.  

Entretanto essa questão já foi percebida pela própria equipe que nos produtos 

desenvolvidos posteriormente procuraram priorizar o cliente e obter um maior feedback, o 

que proporcionou além de melhorarias no produto, também otimizações no processo. Esse 

foi um dos principais aspectos levantados na entrevista como sendo o maior benefício e 

aprendizado da empreendedora no projeto do primeiro produto. 

Já a decisão de criar e abrir a empresa foi atribuída a três principais fatores. O 

primeiro está relacionado as várias parcerias que a Inova-Metrópole possibilitou, além de 

atribuir uma visão de seriedade ao negócio, já que o mesmo encontra-se instalado nas 

dependências da própria universidade. O segundo refere-se as várias assessorias que estão 

disponíveis para as empresas incubadas, além dos cursos e das capacitações. E o terceiro é 

relacionado ao espaço físico, uma vez que a incubadora oferece diversas dependências com 

toda a estrutura necessária ao funcionamento da organização.  

Com relação ao Processo de Desenvolvimento detalhado e ilustrado na Figura 3.3, 

percebe-se uma certa necessidade de simplificar esse passo-a-passo, de forma a enxugar 

algumas das etapas e tentar otimizar ainda mais o tempo, já que esse é um dos diferencias do 

produto como ferramenta de marketing digital. Além da necessidade da maior participação 

do cliente no decorrer de todo o processo, conforme mencionado anteriormente. De maneira 

que a empresa possa identificar, validar e testar seu cliente, conforme os princípios do 

customer development.  

Ainda na entrevista foi mencionado as principais dificuldades enfrentadas desde a 

criação do primeiro produto até o momento atual. Uma delas foi a falta de sites gratuitos, 

nesse sentido a entrevistada mencionou que esse problema é recorrente principalmente no 

Brasil e que devido a isso seus principais concorrentes são empresas estrangeiras. Outra 
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dificuldade foi a carência de plataformas virtuais que possuam fácil operacionalização, nesse 

aspecto foi mencionado que existem muitas plataformas disponíveis no mercado, no entanto, 

os contratos de utilização são de no mínimo seis meses o que exige maior cuidado e 

restringe as opções na hora da escolha, visto que algumas são de alta complexidade. 

   

3.4. Empresa B 

A Empresa B é especializada em gerar soluções inovadoras em tecnologia da 

informação e comunicação que integram os diversos setores do negócio oferecendo 

oportunidades que asseguram eficiência, agilidade e otimização de custos. Essa empresa tem 

como objetivo principal o de oferecer às industrias informações úteis, por meio de sistemas, 

de forma a impactar na tomada de decisão dos seus negócios.  

A ideia do produto surgiu a partir de um projeto de pesquisa durante a graduação 

desenvolvida pelos sócios que possuem formação acadêmica em engenharia de computação. 

Essa pesquisa foi fruto de uma parceria entre uma empresa de grande porte no setor de 

petróleo com instalações no Estado e a universidade. E com base numa percepção de 

oportunidade dentro da organização o produto foi idealizado.  

Já a criação da empresa ocorreu devido o interesse de participar do processo de 

incubação realizado pela Inova Metrópole. Assim, com o intuito de participar da seleção 

houve a abertura da empresa e está por sua vez foi uma das selecionadas a ingressar na etapa 

de incubação, mesmo ainda não tendo o produto pronto.  A incubação trouxe consigo 

diversos benefícios aos empreendedores que até então não possuíam conhecimentos na área 

de gestão. Afora as consultorias nas áreas jurídicas e de propriedade intelectual e as 

parcerias formadas dentro da incubadora.   

Incubada a quase dois anos, a empresa B se beneficia do ecossistema criado pela 

Inova Metrópole que visa ser referência como um ambiente favorável à transformação de 

ideias em resultados expressivos de forma sustentável, incentivando e promovendo o 

empreendedorismo e a inovação em tecnologia da informação através da interação entre 

universidade, governo, empresas e sociedade em geral.  

A ideia inicial da empresa resultou no seu primeiro e principal produto até hoje, o 

Athenas. Esse software funciona como uma ferramenta capaz de transformar uma grande 

quantidade de dados gerados por processos industriais em informações uteis e relevantes à 
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tomada de decisão, possibilitando análises confiáveis e de alta performance das informações 

dos processos industriais em tempo real para otimização e gestão avançada dos processos.  

O Athenas funciona com base em três módulos: o Athenas viewer, Athenas historian 

e o Athenas capture. O primeiro agiliza as análises necessárias para a tomada de decisão, 

nele é possível visualizar as informações de diversas fontes de dados de forma personalizada 

e restrita a cada nível organizacional. O historian é o responsável pelo processamento e 

armazenamento dos dados. E o Capture coleta os dados gerados pelos processos, ele garante 

a integridade dos dados mesmo após uma queda de conexão, armazenando-os.  A Figura 3.4 

ilustra o funcionamento do produto de acordo com os módulos detalhados.  

 

Figura 3.4 Módulos do software Athenas 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Esse software foi desenvolvido através de uma parceria entre os empreendedores e 

uma empresa de grande porte que viabilizou uma parte das pesquisas. Dentre os vários 

benefícios oferecidos estão: a agilidade na tomada de decisão, a integridade dos dados, um 

maior controle de qualidade, maior centralização de informações, acessibilidade em 

qualquer lugar, personalização das análises e a maximização da lucratividade.  
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Desenvolvimento do primeiro produto da empresa B 

O primeiro produto desenvolvido pela empresa foi fruto de uma pesquisa realizada 

entre a universidade e uma empresa de grande porte no setor de petróleo brasileiro. Esse 

desenvolvimento deu-se em etapas conforme é mostrado na Figura 3.5. Com a idealização 

do produto com base numa oportunidade percebida dentro da pesquisa, iniciou a fase de 

buscas por novas tecnologias para desenvolver o produto. A equipe buscava uma interface 

do software que priorizasse a usabilidade e o fácil acesso. Mediante esses requisitos o 

produto passou a ser desenvolvido.  

Os testes foram realizados em uma fase específica. Nesse momento os 

desenvolvedores puderam ter o primeiro contato com o cliente, testar e validar seu produto. 

Com o feedback dado o produto passou por várias adaptações. Devido ao retrabalho nessa 

etapa a empresa passou a adotar a metodologia scrum para melhorar a gestão e o 

planejamento do software. 

 

Figura 3.5 Desenvolvimento do primeiro produto da empresa B 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Todo esse procedimento usado para desenvolver o primeiro produto da empresa 

passou a ser aplicado nos demais. No entanto a empresa buscou aprimorar a utilização da 

metodologia scrum e buscar um feedback constante do cliente. Além das mudanças, vale 

ressaltar ainda as principais dificuldades enfrentadas para desenvolver esse primeiro 

produto. Dentre elas, está a principal que se configura nas inúmeras adaptações pelas quais o 

produto precisou passar, ou seja, com o teste e os resultados obtidos, o produto necessitou de 
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muitas alterações para cumprir seu proposito junto ao cliente. E isso levou a uma grande 

sobrecarga de trabalho a equipe de desenvolvedores que não conseguiram atender a todas 

essas exigências.  

Boas práticas 

Com base no PDP do primeiro produto descrito pela própria empresa pode-se 

destacar algumas práticas que remetem ao PDP tradicional mas que funcionou bem dentro 

do âmbito da organização estudada. A primeira diz respeito a sistematização do processo em 

etapas que seguem uma sequência lógica e auxiliam no melhor gerenciamento da tomada de 

decisões.  

Outro aspecto importante e frisado durante a entrevista refere-se ao fato da empresa 

utilizar o feedback dos clientes para melhorar o processo e o produto. Esse retorno também é 

considerado durante a realização das próprias atividades de PDP entre as etapas. Isso nos 

remete as boas práticas tradicionais dos modelos de referência retratados na literatura.  

Técnicas e ferramentas 

Assim como a empresa vista anteriormente a empresa B buscou algumas técnicas e 

ferramentas que contribuíram diretamente na criação e no desenvolvimento do primeiro 

produto. Algumas dessas foram repassadas e utilizadas no desenvolvimento dos demais 

produtos da organização.  

A construção do MVP proporcionou benefícios relacionados a validação do produto 

no mercado, de forma que a empresa desenvolveu os produtos e buscou não só testá-lo, 

como também validá-lo e consequentemente verificar a ideia do negócio e sua viabilidade. 

Outra ferramenta utilizada foi a metodologia Scrum que é largamente aplicada no 

desenvolvimento de softwares, potencializando seus resultados.  

O modelo Scrum utilizado foi escolhido por proporcionar um maior gerenciamento e 

controle ao processo de desenvolvimento de software num ambiente propicio a constantes 

mudanças. Dentro desse modelo os requisitos do produto podem ser alterados a qualquer 

momento, o que evidenciou o software desenvolvido pela empresa.  

Condicionantes internos e externos 

A empresa B é tipicamente de base tecnológica formada por uma equipe de 

profissionais com formação na área de engenharia de computação e software. Seu principal 
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produto, conforme já mencionado é voltado para indústria do petróleo tendo em vista a 

experiência dos fundadores da empresa com este setor.  

Nesse contexto pode-se atribuir os condicionantes internos a inexperiência dos 

empresários com as principais ferramentas de gestão empresarial, principalmente as 

relacionadas as áreas financeiras e de vendas, gerando a necessidade de um 

acompanhamento mais elaborado nesse sentido tanto pelos empresários quanto pela própria 

incubadora.  

Como condicionante externo tem-se as constantes adaptações e atualizações do 

produto frente as necessidades dos clientes e ao surgimento de novas tecnologias. Nesse 

sentido a equipe tem que estar sempre alerta e disponível para realizar tais mudanças, no 

entanto, há períodos em que a grande demanda gera uma sobrecarga de trabalho sobre os 

desenvolvedores e estes não conseguem desempenhar todo o serviço dentro do prazo 

proposto.  

Mercado 

A empresa B conta, hoje, com uma equipe composta em sua maior parte por 

doutores, mestres e mestrandos. Já na fase de comercialização dos produtos o negócio ainda 

atua desenvolvendo sistemas inteligentes para empresas do setor de serviços, médico 

hospitalar e escritórios de advocacia, oferecendo treinamento personalizado ao cliente e 

fornece todo o suporte e manutenção com posterior acompanhamento após a instalação do 

software.  

 

3.4.1. Considerações sobre a empresa B 

Com base no estudo e na análise da empresa B verifica-se que ela se constitui em 

uma típica empresa nascente de base tecnológica, uma vez que seu início está vinculado ao 

seu principal produto fruto de uma pesquisa desenvolvida entre empresa e universidade. A 

abertura da empresa em si deu-se pelo interesse em participar da incubação na Inova 

Metrópole.  

A entrevista revelou também uma certa carência por ferramentas de gestão e técnicas 

de planejamento principalmente as relacionadas a vendas e modelo de negócio. Isso se deve 

pela formação técnica dos empreendedores que até então desconheciam tais instrumentos de 
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auxilio e direcionamento na gestão do negócio. Um exemplo disso é a utilização do plano de 

negócio que foi elaborado somente na etapa de seleção e depois passou a não ser mais 

utilizado.  

Nesse sentido foi relatado que um dos principais benefícios trazidos pela incubação 

foi a assessoria dada para a utilização dessas ferramentas. Com as mentorias de 

acompanhamento e os cursos preparatórios o empreendimento passou a utilizar o Canvas e 

criaram um modelo para melhorar as vendas. No entanto, uma das fraquezas percebidas está 

na gestão dos processos internos e gerência financeira. Essas fraquezas são sentidas ao passo 

que a empresa ainda encontra algumas dificuldades para gerenciar seus clientes e 

consequentemente atrair mais mercados para seu produto.  

A criação do primeiro produto foi viabilizada através de uma parceria entre a 

empresa B e uma outra empresa que proporcionou à amplificação de recursos.  Devido a isso 

a empresa B passou a não só firmar uma parceria como também dar suporte e comercializar 

seus produtos. Essa parceria também trouxe benefícios para a outra empresa, principalmente, 

porque ela também passou a ser detentora de direitos a algumas patentes da empresa B.  

O Athenas foi idealizado durante um projeto de pesquisa da graduação. Seu 

funcionamento passou por constantes e respectivas mudanças no decorrer do tempo até 

chegar ao projeto atual. Os desenvolvedores passaram a captar diversas outras 

funcionalidades percebidas em outros softwares e incorpora-las ao Athenas, ocasionando um 

intenso e árduo desenvolvimento contínuo.  

Essa replicação das melhores práticas e funcionalidades incorporadas passou a servir 

de base para a comercialização do software a empresas de outros setores além do setor de 

petróleo. Com essas adaptações em diferentes setores a empresa passou a ter mais patentes e 

proporcionou ao produto um maior grau de inovação e funcionalidade.  Nesse sentido a 

startup passou a funcionar como fábrica que subsidiando o direito de vender o programa.  

Um dos pontos fortes ressaltados do software Athenas está relacionado ao design 

simples e sua facilidade de acesso. Ao desenvolver o produto o grupo dispendeu muita 

preocupação em garantir a usabilidade do usuário. Esse aspecto é bastante retratado quando 

se refere a desenvolvimento de produto. Com relação a facilidade de acesso o grupo se 

propôs a desenvolver uma melhor interface com o cliente de forma que ele possa obter 

dados reais e de seu processo em um simples acesso pelo seu smartphone, para isso a equipe 

se espelhou nas redes sociais.  
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O processo utilizado para desenvolver o primeiro produto seguiu uma sequência de 

etapas que posteriormente foi utilizado como base para desenvolver outros produtos. Com 

relação ao primeiro produto verificou-se que a equipe pecou em alguns pontos, 

principalmente, ao inserir o cliente somente no fim do processo. Isso ocasionou um grande 

retrabalho que a equipe não conseguiu concluir a tempo e nem satisfazer totalmente o 

cliente.  

Ao replicar o procedimento em outros produtos a equipe passou a utilizar alguns 

instrumentos de auxílio. Um dele foi a metodologia scrum, essa metodologia é bastante 

utilizada em desenvolvimentos de projetos de softwares. O Scrum possui seu foco no 

gerenciamento do projeto onde é difícil planejar à frente. São utilizados mecanismos do 

controle de processo empírico, onde ciclos de feedback constituem o núcleo da técnica de 

gerenciamento. A busca e utilização dessa ferramenta demonstrou o interesse por melhorar a 

gestão do processo de desenvolvimento de seus produtos.  

 

3.5. Empresa C 

A empresa C começou suas atividades no final de 2011, com o desenvolvimento de 

marketing digital para clientes sem um foco específico de mercado. Esse surgimento deu-se 

através de uma parceria entre dois sócios. Onde cada um ficou responsável por desempenhar 

atividades diferentes relacionadas a: área comercial, front end, design e programação.  

O surgimento da empresa deu-se de forma gradativa e foi se adaptando conforme as 

mudanças da própria empresa e do mercado. Com o aumento da demanda, o surgimento de 

novos clientes a empresa passou a formar parcerias com agências de publicidade e com isso 

atender aos clientes das próprias agências, o que acarretou o aumento significativo do 

número de clientes.  

Com esse aumento surgiu a necessidade de formar uma nova sociedade, dessa vez a 

empresa se estendeu a quatro sócios, cada um responsável por atividades de acordo com 

suas competências: negócios, design, programação e front end. Foi nesse momento que a 

empresa passou a ter um caráter mais sério e começou a trabalhar com concessionárias e 

vários outros nichos de mercados tais como varejo e shoppings, onde os sócios passaram a 

dedicar-se em tempo integral unicamente ao negócio.  
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Neste momento além do marketing digital a empresa também passou a trabalhar com 

o desenvolvimento web, criando softwares para seus clientes. Com passar do tempo a 

empresa estendeu ainda mais seus serviços a setores cada vez mais diversificados. O 

desenvolvimento dessas mídias despertou o interesse em desenvolver algo mais interativo, 

no qual os clientes pudessem ter um contato mais direto com o produto. 

Foi nesse momento que a empresa idealizou a vitrine digital interativa, considerado o 

primeiro produto da empresa propriamente dito. Esse produto trata-se de uma ferramenta 

para vendas, onde o cliente pode interagir com a televisão ou a projeção de imagem. Ela é 

composta por duas opções: uma revista eletrônica e um ambiente de 360°. A primeira opção 

é uma alternativa para expor o catalogo de ofertas dos clientes. Já o segundo mostra um 

determinado ambiente em seus mínimos detalhes, seja ele um ambiente real ou desenvolvido 

com computação gráfica. Foi através desse projeto que a startup pode ingressar na Inova 

Metrópole.  

Desenvolvimento do primeiro produto da empresa C 

O primeiro produto idealizado pela empresa foi a vitrine digital interativa. Nele os 

clientes poderiam interagir com uma televisão ou uma projeção de imagem da tela, seja 

através de catálogos eletrônicos, ambientes de 360° ou realidade aumentada. Esse produto 

funcionava através de um sensor de movimentos: o Kinect. Esse sensor foi desenvolvido 

para o Xbox 360 e Xbox One, na empresa Prime Sense. Ele criou uma nova tecnologia capaz 

de permitir aos jogadores interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de ter em 

mãos um controle/joystick. As etapas de desenvolvimento desse produto estão ilustradas na 

Figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Desenvolvimento do primeiro produto da empresa C 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_eletr%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
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A criação e o desenvolvimento da vitrine deram-se inicialmente com base na 

identificação da ideia do produto, onde o empreendedor viu uma oportunidade de inserir 

uma nova tecnologia no marketing digital dos seus clientes tendo em vista uma maior 

interação com os consumidores. O segundo momento foi marcado pelo desenvolvimento e 

testes da tecnologia para viabilizar o desenvolvimento do produto.  

Nessa etapa dos testes a equipe percebeu que a tecnologia desenvolvida só 

funcionava para uma pequena distância, o que inviabilizou o produto em um primeiro 

momento. No entanto, nessa mesma época foi lançado o Kinect, um sensor de movimentos 

criados para jogos. Esse lançamento trouxe uma evolução nesse segmento de forma que os 

movimentos tornaram-se mais precisos, sendo possível identificar gestos sutis como mover 

os dedos, girar o pulso ou mesmo as expressões faciais. 

 A próxima etapa consistiu em adaptar esse sensor ao produto idealizado pela 

empresa. Com a tecnologia necessária desenvolvida o produto foi criado e posteriormente 

comercializado. A venda desse produto foi estendida aos vários segmentos de empresas nas 

quais a startup atendia: shoppings, lojas de varejo, concessionárias, imobiliárias entre outros.  

No entanto, apesar de ser comercializado o produto apresentou alguns aspectos 

negativos para a empresa, tais como: os empresários não conheciam as técnicas de gestão e 

planejamento tanto do produto como da empresa e isso acarretou muito tempo para o 

desenvolvimento do produto além do aumento dos custos, o que encareceu o preço final. 

Esses aspectos dificultaram a aceitação do produto e consequentemente sua venda.  

Todos esses aspectos contribuíram para a empresa mudar o foco do produto e 

desenvolver algo diferente, um novo produto. Aliado a isso estava a experiência com 

concessionárias e o interesse por parte dos sócios em investir cada vez mais neste setor. Foi 

nesse momento que os gestores decidiram segmentar seu mercado para automóveis e 

voltaram-se somente para as concessionárias desenvolvendo o lua4 auto, atual produto da 

empresa, onde ela buscou diminuir os serviços e investir no produto.  

O lua4 auto é um software desenvolvido para o marketing digital das 

concessionárias. Esse software deve ser capaz de gerenciar leads (termo técnico do 

marketing usado para designar contatos que se cadastram de alguma forma no site, no caso, 

da concessionária, e que pode ser trabalhado para uma futura venda) e facilitar a criação de 

sites para concessionárias. Muitas montadoras de veículos têm padrões diferentes para 
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layouts de sites, e a startup trabalha para que, quando a concessionária for montar seu site, 

possa selecionar o layout específico da empresa que representa. 

Com a experiência acumulada no desenvolvimento do primeiro produto e com o 

conhecimento adquirido através dos cursos oferecidos pela Inova Metrópole a empresa pode 

segmentar o mercado, estudar seus clientes e elaborar uma proposta de um novo produto 

totalmente voltada a uma necessidade identificada neste setor. O desenvolvimento do lua4 

auto está ilustrado na Figura 3.7.  

 

Figura 3.7 Desenvolvimento do Lua4 auto. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Todo o trabalho já realizado dentro desse segmento despertou a necessidade de 

automatizar alguns aspectos e criar uma rotina para que as concessionárias pudessem vender 

pela internet.  Nesse sentido a primeira etapa consistiu em identificar as necessidades dos 

clientes e tentar traduzi-las em funcionalidades do produto. Em seguida foram feitos os 

testes de hipóteses, onde a startup desenvolveu o primeiro MVP. No primeiro MVP foram 

colocadas funcionalidades básicas para posterior validação.  

Na validação foi possível verificar a aceitação do produto pelo cliente, bem como 

avaliar suas funcionalidades em relação as necessidades previamente propostas. Com isso 

foi surgindo cada vez mais demanda por novas funcionalidades e adaptações do produto, 

durante essa etapa houve a moldagem do produto o que acarretou a criação de um segundo 

MVP, onde novas funcionalidades e adaptações foram incorporadas. Em seguida foi 

realizada uma nova validação com o intuito de verificar a escalabilidade do produto e se os 

clientes estavam dispostos a comprá-lo.  
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A última etapa contemplou a criação do produto propriamente dito. No entanto, para 

a empresa esse processo tornou-se um ciclo, de forma que com a demanda de novas 

necessidades dos clientes e novas tecnologias o produto é novamente moldado, validado e 

desenvolvido. Nesse sentido o próprio gestor tenta se espelhar na metodologia do lean 

startup, mantendo o ciclo de desenvolvimento e buscando um processo cada vez mais 

enxuto.  

Ao analisar os dois produtos e, consequentemente, os dois processos a empresa pode 

verificar alguns aspectos que os diferenciam de forma geral. O desenvolvimento do primeiro 

produto foi marcado pela inexperiência e incerteza de mercado, o que ocasionou uma grande 

quantidade de recursos e tempo ocasionando a não aceitação dele no mercado. Como o 

próprio empreendedor mencionou a equipe desenvolveu uma tecnologia sem testar ou 

validar seu mercado.  

No segundo os sócios buscaram um desenvolvimento mais rápido e a adaptação do 

cliente ao projeto de forma que este pudesse dar uma resposta quase que imediata do 

produto. Nesse momento eles procuraram inserir técnicas de gestão de projeto e de produto 

aprendidas nos cursos oferecidos pela Inova Metrópole. Esse novo foco garantiu a aceitação 

do produto e sua comercialização com clientes de grande porte.  

Com a criação do lua4 auto a empresa decidiu expandir seu mercado e passou a 

comercializar também com empresas multimarcas, uma vez que possuem o mercado 

semelhante as concessionárias. Nesse sentido a empresa passou a trabalhar com dois tipos de 

produtos: pacotes para marcas e multimarcas. A Figura 3.8 detalha os produtos oferecidos 

pela empresa atualmente e seus respectivos pacotes.  

A empresa atua com uma equipe capacitada para desenvolver seus produtos, sendo o 

foco principal do negócio ajudar o cliente a conseguir leads e com isso proporcionar um 

maior número de vendas por meio de um site interativo com várias ferramentas gerenciadas 

pelo software idealizado pela empresa. Para melhorar esse gerenciamento foi criado um 

integrador que uni o site com o marketing digital, de forma que ao inserir um novo carro no 

estoque, por exemplo, automaticamente já aparece nas mídias e nos classificados.  
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Figura 3.8 Produtos e pacotes da empresa C 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Boas práticas 

Dentro do processo detalhado anteriormente é possível frisar alguns aspectos 

importantes e fundamentais com relação a temática estudada e o caso apresentado. Um deles 

é a importância dada ao cliente dentro do PDP do produto, de forma que suas necessidades 

são consideradas durante todo o processo. E isso evidencia a relevância do feedback dos 

clientes para com os produtos.  

Outro item levantado relaciona-se a estruturação do processo de desenvolvimento de 

produto e a sistematização em etapas, percebe-se que para o primeiro produto a empresa 
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teve um enfoque mais tradicional do PDP diferentemente do segundo no qual ela buscou 

maior agilidade proporcionando a validação do produto de forma rápido pelo cliente.  

É válido ressaltar ainda a importância de uma equipe multidisciplinar e totalmente 

engajada no projeto do novo produto. No caso da empresa C percebeu-se que mesmo cada 

um da equipe desempenhasse uma determinada função dentro do processo de acordo com 

sua competência, ambos estavam engajados no desenvolvimento do produto do começo ao 

fim, de forma que todos eram conhecedores do processo.  

Técnicas e ferramentas 

No decorrer do desenvolvimento do produto atual a equipe buscou utilizar algumas 

das técnicas e ferramentas aprendidas na incubadora. Com base no processo percebe-se que 

o mesmo demonstra características peculiares ao lean startup e ao customer development. 

No primeiro caso verifica-se que o processo torna-se cíclico e combina alguns elementos 

bastante difundidos por essa filosofia: o desenvolvimento ágil e o desenvolvimento do 

cliente, de forma que o processo foca na foca na prototipação e experimentação e propõe 

uma abordagem prática e rápida para testar o produto, analisar os resultados, fazer as 

devidas melhorias ou adaptações e lançar nova versão no mercado. 

No que relaciona o customer development tem-se o teste de hipótese e a validação do 

cliente e do negócio. O teste de hipóteses busca entender o problema, formular uma solução 

e verificar se o cliente aceitam essa solução. Já a validação, dividida em duas etapas no 

modelo da empresa, procura validar o produto e o mercado no sentido de analisar se o 

mercado está disposto a compra-lo e se o modelo de negócio desenvolvido será lucrativo e 

escalável. 

O teste e a validação do produto e mercado tornaram-se possível graças a construção 

do MVP, essa ferramenta proporcionou a organização além da experimentação, um grande 

aprendizado sobre os clientes e outras premissas do negócio. A construção dos dois MVP 

possibilitou a validação de forma rápida e enxuta sem despender muitos recursos e no menor 

tempo possível.  

Afora essas ferramentas, o empreendimento também utiliza algumas relacionadas ao 

negócio. Uma delas é o Canvas que busca a agilidade do produto funcional e complementa a 

visão adotada e baseada nos princípios da startup enxuta de forma que ele proporciona uma 

visão simples do processo como um todo, garantindo assim o desenvolvimento rápido e sem 

perda de qualidade de um projeto de negócio.  
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Condicionantes internos e externos 

O processo é condicionado a fatores internos e externos que influenciam diretamente 

a organização e suas práticas de desenvolvimento e criação de novos produtos. Como 

condicionantes internos evidenciados pela organização pode-se citar a equipe de forma que 

esta deve se adaptar as exigências do mercado e a capacitação em novas tecnologias, a falta 

de experiência com práticas e técnicas de vendas e desenvolvimento de produto já 

consagradas e a estratégia adotada de forma que está deve se adaptar as mudanças do 

produto e da realidade do mercado. 

No grupo de condicionantes externos estão inseridos: o surgimento de novas 

tecnologias, no sentido de que o produto tende a se adaptar a demanda e aos novos recursos 

tecnológicos disponíveis, os novos entrantes, ao passo que tanto o segmento trabalhado 

como o setor automobilístico tende a se expandir cada vez mais, o mercado e 

consequentemente os clientes de modo que a empresa tende a acompanhar suas mudanças e 

necessidades.  

Mercado 

Hoje a empresa trabalha com soluções em tecnologia e comunicação, desenvolve e 

produz inovações digitais, dentre elas estão: Sinalização digital, Websites e integração com 

ferramentas de webmarketing, desenvolvimento de aplicativos Mobile para iDevices 

(iPhone, iPad e iPod) e Androids (Smartphones e Tablets), desenvolvimento e manutenção 

de sistemas em Web e produção de tecnologias utilizando dispositivos desenvolvidos para 

fins diversos como iPhone, wiimote, Kinect, entre outros.  

Na incubadora Inova Metrópole desde outubro de 2013, a empresa conta com uma 

equipe formada por 16 pessoas, sendo dois estagiários, estudantes de graduação da UFRN e 

uma lista de clientes composta por mais de quinze clientes diferentes divididos entre o 

mercado de concessionarias e multimarcas. Sendo estes clientes seus maiores parceiros tanto 

no desenvolvimento dos produtos quanto na sua divulgação. 

 

3.5.1. Considerações sobre a empresa C 

O estudo de caso realizado na empresa C mostrou que sua criação foi gradativa ao 

longo do tempo. A empresa que antes trabalhava com vários nichos de mercado diferente 
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viu uma oportunidade de segmentação e crescimento em um único setor: o de automóveis. 

Essa mudança proporcionou sua aceleração, maiores lucros e clientes potenciais e fixos. 

Nesse sentido o próprio CEO da empresa evidenciou a importância de focar em um 

segmento especifico, uma vez que se torna mais fácil desenvolver a área comercial. A 

decisão de investir em concessionárias está atrelada a uma percepção da necessidade do 

setor para com este tipo de trabalho, de forma que essa decisão propiciou a criação de um 

produto completo e totalmente voltado a estas necessidades. Este, por sua vez, foi estendido 

a lojas multimarcas devido suas peculiaridades com a área.  

A criação do lua4 auto, atual produto da startup, trouxe consigo evidências de 

técnicas alinhadas e voltadas para o desenvolvimento de produtos nesse tipo de organização. 

Essas evidências foram traduzidas no sucesso e aceitação do produto de forma que a 

empresa solidificou uma parceria direta com seus clientes. Afora isso, duas questões 

importantes e decisiva nesse processo, levantada pelo próprio gestor, foi a experiência 

adquirida com o desenvolvimento do primeiro produto e o conhecimento que a empresa 

tinha do setor.  

No que se refere as técnicas e ferramentas utilizadas percebe-se uma forte inclinação 

pelo uso do customer development e lean startup, duas sistemáticas que buscam trabalhar a 

agilidade do processo, a participação e desenvolvimento do cliente e a validação do modelo 

de negócio formulado. A construção do MVP demonstrou certa preocupação da equipe em 

testar suas hipóteses e as soluções propostas diante das necessidades relatadas.  

Com relação a criação e desenvolvimento do primeiro produto ficou explicito que a 

carência de técnicas de vendas e gestão do processo comprometeram o sucesso do mesmo no 

mercado, aliado a isso estava a inexperiência da equipe. Todos esses aspectos atrasaram a 

finalização do produto, demandaram mais recursos e aumentaram cada vez mais o preço 

final, de forma que quando o produto ficou pronto não houve interesse por parte do 

mercado.  

Incubada, atualmente, na Inova Metrópole a startup conta com uma equipe sólida e 

multidisciplinar onde todos participam da elaboração dos novos projetos. Todos esses 

fatores são resultados dessa parceria que além disso proporcionou vantagens que incluem o 

espaço, as consultorias prestadas, a troca de informação e conhecimento entre as empresas 

incubadas e a associação do nome da empresa à UFRN.  
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Com uma cartela diversificada de clientes o negócio, como o próprio empreendedor 

destacou na entrevista, se propõe a definir transações comerciais entre empresas, onde esse 

tipo de marketing utiliza diferentes estratégias para atrair seu público, com abordagens 

específicas para negócios e interesses práticos, como geração de leads qualificados, redução 

de custos e crescimento da receita.  

 

3.6. Análise intercasos e síntese das práticas observadas 

Neste tópico é apresentada uma análise comparativa entre os três estudos de casos 

vistos anteriormente, ressaltando as principais práticas observadas. Afora essa análise, serão 

apresentados os principais resultados alcançados com a pesquisa de campo contrapondo-os 

com os conteúdos teóricos vistos no capítulo 02.  

Mediante as informações coletadas junto a incubadora Inova Metrópole pode-se 

constatar que seu processo de incubação segue em duas etapas: a pré-incubação e a 

incubação.  A pré-incubação funciona como um programa de aceleração de startups, que as 

auxiliam a amadurecerem sua ideia de negócio, para só então, passarem para a fase de 

incubação. É justamente nessa fase onde o produto é desenvolvido.  

Para o desenvolvimento do produto a incubadora segue um padrão que se configura 

em um passo-a-passo de etapas que culminam com a transformação da ideia inicial em um 

produto comercializável. Durante esse procedimento as empresas incubadas passam por um 

processo regado de cursos de capacitação, mentorias de acompanhamento e avaliações. 

Essas mentorias e avaliações são realizadas por profissionais da própria Inova Metrópole ou 

consultores terceirizados.  

Esses aspectos retratam a importância dada ao PDP e a evolução das ideias para que 

consigam torna-se produtos. Isso demonstra na prática um dos princípios difundidos por 

Ries (2011) dentro da filosofia startup enxuta: contabilidade para a inovação, onde é 

necessário um acompanhamento do aprendizado validado, de modo que os levantamentos 

feitos sejam baseados em dados reais do processo. 

Neste sentido, verifica-se que enquanto a etapa de pré-incubação trabalha o 

desenvolvimento do produto em si, a incubação procura desenvolver o negócio. De forma 

que quando a empresa consegue criar seu primeiro produto e valida-lo junto ao mercado 
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através da primeira venda, ela já se encontra apta a seguir para a incubação onde o foco será 

o crescimento da empresa através da comercialização do produto e busca por novos clientes.   

O Desenvolvimento de produtos 

O desenvolvimento de produtos nas três empresas estudadas varia de empresa para 

empresa. Nos três estudos de casos verificou-se diferentes graus de intensidade em inserir o 

cliente nas etapas de desenvolvimento de produtos com o intuito de testar as hipóteses e 

validar o modelo desenvolvido.  

No caso da empresa A o que se percebe na prática é um processo mais ágil e prático. 

Por exemplo, ela conseguiu desenvolver seu produto e comercializá-lo antes mesmo da 

abertura da empresa, reforçando outros dos principais aspectos da startup enxuta, proposto 

por Ries (2011): o aprendizado validado: onde uma startup busca elaborar e desenvolver seu 

própria negócio. E o aprendizado pode ser validado junto ao mercado no teste e aceitação 

dos produtos. 

Esse aspecto é ainda mais presente no processo da empresa C o qual se assemelha 

bastante ao ciclo da startup enxuta em etapas que se distribuem em medir, construir e 

aprender. Todo esse processo culmina com o desenvolvimento ágil do produto, reafirmando 

um pressuposto defendido por Ries (2011) assegurando que para obter sucesso o 

empreendedor deve obedecer esse ciclo no menor período de tempo possível, testando, 

validando e criando novas ideias de produtos e serviços de forma rápida e contínua. 

A empresa B também buscou inserir seus clientes e engloba-lo através de uma etapa 

específica de testes com os clientes. No entanto, diferentemente das demais seu processo não 

priorizou a agilidade o que acarretou alguns problemas relacionados a retrabalho e 

reformulação da solução proposta pelo produto em pauta.  

Mediante os três casos analisados o que se percebe de maneira geral é a deficiência 

por métodos cada vez mais práticos de gestão de PDP que se alinhem com a realidade da 

empresa, a estratégia adotada e o tipo de produto desenvolvido. Essa deficiência é ainda 

mais evidente nos casos onde os empreendedores são de formação na área tecnológica.  

No entanto, percebe-se que para alguns, essa carência veio a ser suprimida com o 

auxílio dado pela incubadora que conseguiram se sobressair e tirar bons proveitos de 

algumas experiências negativas, como é o caso da empresa C. todos os benefícios gerados 

pelo aprendizado com as mentorias e com a experiência do primeiro produto levaram a 
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empresa a desenvolver seu segundo produto e, consequentemente, a grande aceitação do 

mesmo. 

Boas práticas 

Através de uma análise comparativa foi possível listar as boas práticas observadas 

dentro dos processos das três empresas estudadas. Uma delas diz respeito a utilização do 

cliente como ponto de partida do processo e realimentação deste com base nos seus 

feedbacks. Esse aspecto nos remete a uma afirmação de Ries (2011) que estabelece que 

quando o modelo se baseia em especificações dadas pelo mercado, por meio de feedbacks, 

há uma maior possibilidade do sucesso do produto uma vez que já terá um conjunto de 

clientes estabelecidos que estão dispostos a pagar pelo item fabricado. 

Outra prática comum nos três casos foi a estruturação e sistematização do PDP em 

etapas definidas, de forma que cada uma englobou atividades específicas. A formalização 

dessa estrutura possibilitou visualizar o processo e melhorar seu gerenciamento, de forma a 

incorporar técnicas que pudessem ser úteis a cada fase, além de desenvolver um modelo 

próprio e condizente com a realidade da empresa, os fatores de riscos, seus recursos e o tipo 

de produto desenvolvido.  

Nos casos específicos das empresas A e B, pôde-se verificar a replicação do processo 

estabelecido para o primeiro produto para os demais. Mesmo o passo-a-passo sofrendo 

algumas modificações verificou-se que sua estrutura permaneceu semelhante a adotada para 

o produto inicial, validando o processo e suas as etapas para a empresa em particular.  

Técnicas e ferramentas 

No que se refere as técnicas e ferramentas é possível perceber a utilização de mais de 

uma ferramenta de apoio em todos os empreendimentos analisados. Dentre as utilizadas 

pode-se destacar:  feedback,  MVP, canvas, metodologia scrum, lean startup, customer 

development e a pesquisa de mercado.  

O estudo de caso na empresa mostrou que a criação do produto antecedeu a criação 

da empresa. A idealização foi baseada numa percepção de uma necessidade e fundamentada 

numa pesquisa de mercado. A formalização da empresa veio com a incubação com o intuito 

de solidificar várias parcerias e acelerar o negócio. Essa perspectiva é reafirmada por 

Pimenta (2011) que aponta alguns agentes importantes para o crescimento de uma startup 

tais como: o governo, os parques de ciência e tecnologia, as empresas de capital de risco, os 
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investidores anjos, as universidades, os gabinetes de transferência de tecnologia e as 

incubadoras. 

Tanto a empresa A quanto a empresa B buscaram inserir seus clientes dentro do 

desenvolvimento do produto. Todavia, apesar de já demonstrar interesse e preocupação pelo 

seu mercado as duas pecaram por delimitar essa participação somente no meio e no final do 

processo, respectivamente. Dessa forma, a empresa B tentou corrigir esse equívoco e buscou 

traçar uma parceria com seus clientes de forma a aproveitar ao máximo o feedback dado.  

A busca pelos clientes e a preocupação em satisfaze-lo com base no produto 

oferecido são aspectos primordiais a qualquer empresa, necessariamente as nascentes visto 

que o ambiente de incertezas gera um mercado ainda pouco definido. Com isso, toda essa 

preocupação por parte das empresas é justificada por Blank (2008) que em sua obra afirma 

que em qualquer organização o desenvolvimento do cliente é tão importante quanto o 

desenvolvimento do produto, pois a maioria das empresas possuem um processo para 

criação de produtos, mas não se preocupam em estruturar a criação dos clientes. Sendo este 

um dos fatores responsáveis pelo fracasso dos produtos. 

A empresa C buscou ferramentas que pudessem agilizar seu processo e integrar os 

clientes, de forma que estes validassem seu produto antes de sua versão final. Esses aspectos 

foram conseguidos graças a utilização do lean startup e customer development. Já a empresa 

B incorporou a metodologia scrum para melhor gerenciamento do projeto do software que 

segundo eles melhor se adaptou ao tipo de produto. 

O MVP foi construído pela empresa B e C, tendo em vista a validação de produto e 

mercado. No caso B a empresa objetivou proporcionar testes do seu produto pelos clientes. 

Já no caso da empresa C, foram construídos dois MVP com o intuito de validar sua proposta 

e solução dada frente as necessidades de seu mercado, com isso, a utilização do MVP 

também se estendeu a validação do negócio.   

Condicionantes internos e externos 

As três empresas estudadas apresentaram condicionantes internos e externos ao 

processo e criação do produto. Alguns foram comuns a mais de um caso, como por exemplo 

a falta de conhecimento ou inexperiência com ferramentas e técnicas de gestão e de vendas, 

esse aspecto foi citado pelas três empresas como um dos mais significativos condicionantes 

internos. 



  

106 
 

Esse fator se deve ao fator de que a grande maioria dos sócios e empreendedores 

dessas startups possuírem uma formação mais tecnológica e com isso um conhecimento 

mais técnico do produto e de como desenvolve-lo, necessitando de ferramentas mais 

gerenciais que de uma outra visão e foco ao produto ao passo que a empresa possa a partir 

daí desenvolver cada vez mais sua área de vendas. Esses aspectos foram claramente 

observados nas empresas B e C.  

Ainda como condicionantes internos foram citados pelas empresas A e C a 

adaptação, treinamento e capacitação da equipe frente as novas tecnologias. Isso está 

relacionado ao fato de que esses empreendimentos voltaram-se para um segmento especifico 

de mercado de forma que faz-se necessário que estas possam se adequar as novas demandas 

provocadas pelas mudanças tecnológicas.  

Já com relação aos condicionantes externos tem-se as inovações tecnológicas 

advindas para cada setor abordado. Como os três casos estudados são empresas criadas com 

base tecnológica, ambas estão condicionadas as inovações que poderão surgir. No caso da 

empresa A esse problema é ainda mais agravante, de forma que ela necessita de alguns 

recursos que são precários no Brasil, como por exemplo as plataformas e os sites gratuitos, 

no sentido de que qualquer inovação que venha a ter nesses recursos não chegará de forma 

imediata na empresa, ficando ela em uma posição mais fragilizada com relação aos seus 

concorrentes.  

Mercado 

Diferentemente das empresas B e C, a empresa A possui seu foco voltado para o 

mercado internacional, especialmente a França e os Estados Unidos, onde seu produto é 

bastante difundido e comercializado. Nos casos B e C, o foco é o mercado nacional voltado 

necessariamente para nichos bem específicos.  

No caso B a empresa procurou desenvolver um produto que pudesse dar suporte ao 

setor petrolífero, tendo em vista a experiência dos sócios com o setor. E mesmo estendendo, 

posteriormente, as funcionalidades do seu software para outros segmentos da indústria seu 

foco principal se mantem inalterado, sendo possível acompanhar as mudanças do setor e 

traduzi-las como requisitos de seu produto.  

Já a empresa C atuou no sentido inverso ao da empresa B. voltada inicialmente para 

vários nichos de mercados, que iam desde o ramo imobiliário até as lojas de varejo, a 

empresa optou por segmentar seu mercado e delimitar seus clientes de forma que 
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desenvolveu um produto totalmente voltado para concessionarias e depois estendido a lojas 

multimarcas devido à similaridade dos setores.  

Nos Quadros 3.1 e 3.2 são apresentadas as principais características das empresas 

analisadas nos estudos de caso. O Quadro 3.1 mostra de forma geral os principais aspectos 

que caracterizam esses empreendimentos quanto ao principal produto, composição da 

equipe, o portfólio de produtos e clientes. Já no Quadro 3.2 verifica-se as principais práticas 

de desenvolvimento de produtos sintetizadas em alguns critérios e sua relação com a 

bibliografia.  

 

 

 

 

 



  

108 
 

Quadro 3.1 Características gerais das empresas estudadas 

Critérios Empresa A Empresa B Empresa C 

Empresa Uma empresa especializada em desenvolver 

animação de elementos ilustrados, conhecidos 

como Motion Design, com foco principal na 

produção de Vídeos Explicativos Animados 

(VEA). 

Uma empresa especializada em gerar soluções 

inovadoras em tecnologia da informação e 

comunicação que integram os diversos setores 

do negócio oferecendo oportunidades que 

asseguram eficiência, agilidade e otimização 

de custos.  

Uma empresa que trabalha com soluções em 

tecnologia e comunicação, desenvolve e produz 

inovações digitais, dentre elas estão: Sinalização 

digital, Websites e integração com ferramentas de 

webmarketing, desenvolvimento de aplicativos 

Mobile para iDevices (iPhone, iPad e iPod) e 

Androids (Smartphones e Tablets), 

desenvolvimento e manutenção de sistemas em 

Web e produção de tecnologias utilizando 

dispositivos desenvolvidos para fins diversos 

como iPhone, wiimote, Kinect, entre outros.  

 

Principal Produto Vídeos Explicativos Animados (VEA) Athenas Lua4 auto 

Equipe 2 sócios e 2 funcionários  4 sócios e 2 funcionários 4 sócios, 8 funcionários e 2 estagiários  

Portfólio de produtos Vídeos Explicativos Animados (VEA) Athenas Vitrine Digital interativa e Lua 4 auto 

Portfólio de clientes Os clientes são constituídos por empresas 

internacionais de vários setores 

Os clientes são formados por empresas no 

setor de petróleo  

Os clientes são formados por concessionárias e 

lojas multimarcas.  
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Quadro 3.2 Características do PDP em startups 

Critérios Bibliografia Empresa A Empresa B Empresa C 

Características 

da empresa 

São empresas no seu estágio inicial de 

desenvolvimento que buscam a inovação 

de produtos e processos em diferentes 

setores de atividades econômicas 

Empresa nascente de base 

tecnológica 

Empresa nascente de base 

tecnológica 

Empresa nascente de base 

tecnológica 

Criação da 

empresa 

O processo de criação de uma empresa é 

bastante complexo e devido a isso 

existem alguns agentes que as auxiliam 

nessa empreitada, tais como: o próprio 

empreendedor, o cliente inicial, os 

parceiros formais, o governo, os parques 

de ciência e tecnologia, as empresas de 

capital de risco, os investidores anjos, as 

universidades, os gabinetes de 

transferência de tecnologia e as 

incubadoras. 

Criada no ano de 2015 e encontra-se 

na etapa de incubação 

Criada no ano de 2013 e encontra-se 

na etapa de incubação 

Criada no ano de 2011 e encontra-se 

na etapa de incubação 

Criatividade e 

inovação 

Transformar uma ideia inovadora em um 

novo negócio é o principal desafio de 

uma startup. A inovação é uma 

importante parte das startups, seja ela 

aplicada em uma nova tecnologia, uma 

reinvenção de um produto já existente ou 

na criação de um novo modelo de 

negócio, de forma que o empreendedor 

deve ter em mente que não se faz 

inovação sem criatividade.  

Proposta de um produto inovador 

voltado a empresas que precisam de 

um tipo de comunicação que seja 

rápida e uniforme. Os vídeos são 

adaptados aos novos meios de 

comunicação (redes sociais em geral, 

como WhatSapp, Instagram, etc) e 

possibilitam uma comunicação de 

forma criativa 

Proposta de um produto que busca 

soluções inovadoras em tecnologia da 

informação para o negócio de seus 

clientes e parceiros integrando os 

vários setores da empresa. O software 

é inovador de forma que pode ser 

estendido a diferentes segmentos de 

mercado e possibilita maior 

usabilidade e facilidade e rapidez no 

acesso 

Proposta de soluções inovadoras e 

criativas para o marketing digital de 

concessionárias e lojas multimarcas, 

além de ferramentas de gerencia 

mento. O software idealizado 

possibilita inúmeras aplicações 

vinculadas ao site da empresa do 

cliente além da maior interação com 

o consumidor final da empresa.  

PDP A estruturação do PDP é de extrema 

importância para a competitividade das 

startups que tem a inovação, sendo este 

um dos responsáveis pelo sucesso do 

novo produto 

Processo definido e modelo próprio Processo definido e modelo próprio Processo definido e modelo próprio 

Clientes Os clientes são fundamentais para validar 

as hipóteses de problema e de solução 

formuladas pela startup e que foram 

Os clientes são a base e apoio nos 

processos, de forma que eles 

constituem uma parte ativa dentro do 

Os clientes são a base e apoio nos 

processos, de forma que eles 

constituem uma parte ativa dentro do 

Os clientes são a base e apoio nos 

processos, de forma que eles 

constituem uma parte ativa dentro do 
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consideradas na idealização do produto e 

na construção do modelo de negócios, de 

forma que faz-se necessário testar e 

refinar sistematicamente essa visão 

inicial utilizando-os como base 

fundamentada do processo. 

desenvolvimento de produtos em 

etapas específicas onde é possível ter 

um feedback. O produto foi 

idealizado com base numa percepção 

das necessidades de mercado 

fundamentada em uma pesquisa junto 

aos clientes 

desenvolvimento de produtos em 

etapas específicas onde é possível ter 

um feedback. O produto foi com base 

na percepção de necessidades dos 

clientes 

desenvolvimento de produtos em 

todas as suas etapas, fornecendo 

feedback. O produto foi idealizado 

com base na percepção de 

necessidades dos clientes  

Boas práticas As boas práticas dos modelos 

tradicionais podem servir como base e 

exemplo para começar a traçar um 

modelo próprio para cada empresa, 

priorizando sempre suas particularidades. 

- Processo sistematizado e 

estruturado em etapas;  

- Utilização do feedback dos clientes 

durante o processo; 

- Etapas de decisão  

- Processo sistematizado e 

estruturado em etapas;  

- Utilização do feedback dos clientes 

durante o processo; 

- Etapas de decisão 

- Processo sistematizado e 

estruturado em etapas;  

- Utilização do feedback dos clientes 

durante o processo; 

- Etapas de decisão 

Técnicas e 

ferramentas 

Servem para dar suporte ao processo em 

atividades específicas do PDP, sendo 

necessárias um conjunto delas para que o 

processo todo seja eficaz 

- Pesquisa de mercado; 

- Feedback;  

- CANVAS 

- Lean startup 

-Design Thinking 

- Metodologia Scrum; 

- Feedback; 

- MVP; 

- CANVAS 

- Customer development; 

- Lean Startup; 

- Feedback; 

- MVP; 

-CANVAS 

Mercado Qualquer empresa busca efetivamente a 

satisfação dos seus clientes, de forma que 

é necessário: identificar e definir quem 

são os consumidores do produto ou 

serviço.  

- Constituído por empresas, 

geralmente internacionais, de 

diferentes setores do mercado 

- Constituído por empresas nacionais 

de diferentes setores do mercado 

- Constituído por empresas nacionais 

no setor de vendas de automóveis 

Modelo de 

negócio 

Um modelo de negócio descreve a lógica 

de como uma organização cria, entrega, e 

captura valor  

Escalável e repetível de forma que a 

empresa desenvolve os vídeos 

explicativos animados de acordo com 

a necessidade do cliente e seu 

problema relatado. Esses vídeos são 

vinculados as redes sociais e possuem 

duração de um a dois minutos. São 

pensados a partir de um roteiro e 

personagens.  A história varia com 

cada necessidade e com cada cliente 

Escalável e repetível de forma que a 

empresa comercializa o software 

Athenas que funciona como uma 

ferramenta de gestão que fornece 

informações uteis e relevantes à 

tomada de decisão. A empresa 

também opera na manutenção e 

atualização do software junto a seus 

clientes.  

Escalável e repetível de forma que a 

empresa comercializa o software lua4 

auto desenvolvido para o marketing 

digital das concessionárias e lojas 

multimarcas.  A empresa 

comercializa o software com seus 

clientes vinculando-o com seus 

respectivos sites e adaptando-o de 

acordo com suas necessidades.  
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3.7. Considerações ao processo de desenvolvimento de produtos em startups 

Mediante os resultados alcançados com as análises intercasos, nas empresas 

estudadas, e em todo o conteúdo fornecido na revisão bibliográfica, no capitulo 02 foram 

obtidos um grupo de conteúdos importantes e necessários ao processo de desenvolvimento 

de produtos em startups (lista detalhada no Apêndice B).  Esses conteúdos foram 

segmentados em grupos que compreendem atividades, condicionantes externos e internos, 

startups e mercado e podem ser visualizados no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 Conteúdos importantes ao PDP em startups 

Tipo Conteúdo 

Atividades Etapas do PDP 

Desenvolvimento ágil 

Técnicas e ferramentas de apoio 

Produto mínimo viável 

Equipe multidisciplinar  

Foco no cliente 

Condicionantes externos Inovação tecnológica 

Novos entrantes 

Interação com os clientes 

Condicionantes internos Nível de complexidade do produto 

Viabilidade técnica 

Práticas gerenciais 

Startups 

 

Repetitividade e escalabilidade 

Incubadoras 

Ideias criativas e inovadoras 

Estágio inicial de desenvolvimento 

Empreendedorismo inovador 

Formação de parcerias 

Mercado Risco e incerteza 

Identificação dos clientes 

Proposição de valor 

Segmento de mercado 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Todos os conteúdos levantados anteriormente serão detalhados a seguir:  
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 Etapas do PDP: O desenvolvimento de produto é o processo pelo qual uma 

organização transforma as informações de oportunidades de mercado e de 

possibilidades tecnológicas em informações vantajosas para a fabricação de um 

produto. Para isso esse processo é constituído por etapas que correspondem a um 

conjunto de procedimentos ou atividades específicas que estruturam o passo-a-passo 

e proporcionam maior controle ao processo. 

 Desenvolvimento ágil: Envolve processos e pessoas em todo o desenvolvimento do 

produto e ciclo de negócios, em cenários onde as mudanças são uma constante, os 

prazos cada vez mais curtos e os clientes mais exigentes. O exemplo da empresa C 

que buscou a agilidade no desenvolvimento de seu produto.  

 Técnicas e ferramentas de apoio: São instrumentos que desempenham um 

importante papel estratégico na garantia da continuidade das empresas no mercado, 

frente às exigências dos consumidores facilitando, assim, a tomada de decisão 

através da sua aplicação e dos seus resultados. Dentre as suas principais funções 

destaca-se a coordenação das etapas com o intuito de integrar não só as atividades 

inerentes ao desenvolvimento de produtos como também a equipe envolvida no 

processo. Em seu livro Rozenfeld et al. (2006) destaca a importância de tais 

instrumentos dentro do PDP de maneira que estas fornecem todo o suporte 

necessário nas várias etapas ao longo desse ciclo e constituem-se em verdadeiras 

aliadas para assegurar o sucesso do processo e do produto no mercado 

 Produto mínimo viável: No desenvolvimento de produtos, é a estratégia usada para 

testar o mercado de forma rápida e quantitativa um produto ou funcionalidade de um 

produto. Esse termo é bastante difundido na filosofia do lean startup por Ries 

(2011). Em startups é de grande importância, principalmente por evitar o lançamento 

de produtos ou desenvolvimento de funcionalidades que as pessoas não irão 

comprar. A pesquisa de campo nas três empresas mostrou sua larga utilização e os 

benefícios gerados de acordo com cada realidade.  

 Equipe multidisciplinar: Consiste em um grupo formado por diferentes 

profissionais de diversas áreas do conhecimento que trabalham em conjunto em prol 

de um objetivo comum. Contar com equipes multidisciplinares proporciona a 

condensação do conhecimento prático de diversos profissionais num projeto 

específico de forma que todos possam ser conhecedores e atuar na sua elaboração.  
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 Foco no cliente: Priorizar a participação do consumidor durante todo o processo 

produtivo. Entender as necessidades dos clientes e as mudanças do relacionamento 

com o público final auxilia no desenvolvimento do produto ou serviço desejado. 

Atendendo às expectativas, o fornecedor promove a fidelização do cliente. 

 Inovação tecnológica: Constitui uma nova abordagem para a resolução de um 

problema, resultando em um novo produto a ser disponibilizado no mercado ou uma 

nova forma de se fazer um produto, podendo estar relacionada a novas tecnologias 

ou novos recursos tecnológicos. Devido ao cenário de mudanças e incertezas além do 

foco na inovação das startups esse quesito deverá ser considerado durante o 

processo.  

 Novos entrantes: Está relacionado aos novos concorrentes, bem como o poder de 

reação das empresas já instaladas. Alguns fatores favorecem a entrada de novos 

concorrentes, tornando a ameaça alta, tais como: pouca diferenciação dos produtos; 

economia de escala baixa; necessidade de baixo capital para o investimento; baixos 

custos de troca dos produtos pelos clientes; subsídios do governo; acesso aos canais 

de distribuição existentes e receptivos entre outros. 

 Interação com os clientes: Constitui o relacionamento e o modo como a empresa 

interage com seus clientes. É fundamental planejar e gerenciar as interações com os 

clientes. Embora administrar esse relacionamento e a experiência do cliente seja uma 

tarefa complexa, em cada contato com o cliente a empresa se encontra diante de 

grandes oportunidades, tais como: aumento da rentabilidade, satisfação e retenção 

dos clientes e redução dos custos. 

 Nível de complexidade do produto: Se refere ao nível de dificuldade de fabricação 

de um produto. Produtos com alto níveis de complexidade possuem maior 

dificuldade de concepção pois exigem, geralmente, um grande número de 

informações e especificações técnicas. Na sua maioria necessitam de uma equipe de 

trabalho para produzi-los 

 Viabilidade técnica: Verifica a capacidade técnica da empresa de projetar, 

prototipar, testar, certificar e produzir um determinado produto. A equipe técnica da 

empresa pode ou não deter ou desenvolver a tecnologia; contratar novos técnicos ou 

terceirizar parte do projeto 
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 Práticas gerenciais: São um conjunto de ações e procedimentos que visam o 

gerenciamento mais eficiente e eficaz do negócio, de forma que essas ações 

proporciona um planejamento mais elaborado dos processos de acordo com os 

recursos disponíveis.  

 Repetitividade e escalabilidade: A repetitividade diz respeito a capacidade de 

fabricar e entregar ao mercado o mesmo produto diversas vezes em escala 

potencialmente ilimitada, sem customizá-lo ou adaptá-lo. Já quando se relaciona a 

escalabilidade é a capacidade atribuída a empresa de crescer cada vez mais sem 

impactar diretamente o seu modelo de negócio. Esses dois aspectos são abordados 

pelos autores Ries (2011) e Gitahy (2011) em seus respectivos trabalhos. 

 Incubadoras: Em seu estudo Elaydi et al. (2009) descreve essas instituições como 

sendo organizações que oferecem um conjunto completo de serviços e um ambiente 

adequado para apoiar as competências empresariais e ajudar os empresários no 

desenvolvimento de suas ideias, habilidades, e conhecimento. Já Hackett e Dilts 

(2004) complementa a sua importância na redução e eliminação de custos e 

potenciais falhas que se apresentam na criação do negócio. Os três estudos de caso 

destacaram a importância da incubadora para com suas atividades de 

desenvolvimento de produto e criação do negócio. 

 Ideias criativas e inovadoras: São ideias provenientes de um indivíduo ou de um 

grupo, que trabalham juntos objetivando a resolução de problemas e propondo 

soluções que se configuram em novos produtos ou serviços tendo como base a 

solução dos problemas e um novo produto ao mercado.  

 Estágio inicial de desenvolvimento: Corresponde a fase na qual a empresa se 

encontra. No caso das startups elas estão no início de suas atividades e que buscam 

explorar atividades inovadoras no mercado, seja produto, processo, serviço ou 

modelo de negócio. 

 Empreendedorismo inovador: Modelo caracterizado pela alta capacidade de 

transformação do negócio e pelo engajamento de todos os envolvidos, que devem 

possuir objetivos claros, ousadia e vontade de realizar mudanças e inovar cada vez 

mais em seus produtos e serviços. 
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 Formação de parcerias: A criação e o desenvolvimento do produto e da empresa 

são processos complexos e que, geralmente, exigem apoio para sua concepção. Esse 

apoio vem em forma de parcerias. Em seu trabalho Pimenta (2011) aponta algumas 

parcerias importantes para essa empreitada: o cliente inicial, os parceiros formais, o 

governo, os parques de ciência e tecnologia, as empresas de capital de risco, os 

investidores anjos, as universidades, os gabinetes de transferência de tecnologia e as 

incubadoras. No caso da empresa A esse critério foi primordial no desenvolvimento 

do produto e na criação da empresa. 

 Risco e incerteza: São características que marcam o cenário de uma startup. Um 

cenário de incerteza significa que não há como afirmar se aquela ideia e projeto de 

empresa irão realmente dar certo, já o risco está relacionado ao investimento inicial. 

 Identificação dos clientes: Nem sempre o cliente mais importante estará diante dos 

seus olhos. Com isso torna-se necessário identificar o grupo de clientes que melhor 

se enquadra à cultura da sua empresa. Essa identificação constitui na seleção dos que 

mais combinam com as suas capacidades atuais e representam o maior potencial 

direto e indireto de lucro. 

 Proposição de valor: É um conjunto de diferenciais no produto ou serviço ofertados 

e entregues ao cliente. Esse fator é a razão pela qual os clientes escolhem uma 

empresa em detrimento de outra, sendo sua principal finalidade satisfaze-los de 

acordo com suas necessidades 

 Segmento de mercado: Define diferentes grupos de pessoas ou organizações que 

uma empresa pretende alcançar e servir. São os clientes quem compõe o coração de 

qualquer modelo de negócio, pois sem clientes (rentáveis), nenhuma empresa pode 

sobreviver por muito tempo 

O presente capítulo buscou descrever os estudos de casos realizados durante a 

pesquisa de campo em empresas startups e relacioná-los com a base teórica evidenciada no 

capitulo 02. E com base nos resultados proporcionar a base de conhecimento para obtenção 

do objetivo do trabalho. Nesse sentido o grupo de conteúdos especificados anteriormente 

fundamentaram a base conceitual e empírica do modelo proposto e detalhado no próximo 

capitulo. 
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CAPÍTULO 4 - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS EM STARTUPS – DESCRIÇÃO DO MODELO 

 

Este capítulo apresenta a proposta de um modelo para desenvolvimento de produtos 

em empresas startups. Ele foi desenvolvido com base na revisão bibliográfica apresentada 

no capítulo 02 e na análise dos casos abordadas no decorrer do capítulo 03. Com base nos 

conhecimentos adquiridos e nas experiências relatadas foi possível idealizar o modelo e 

detalhar suas etapas.  

 

4.1. Introdução e visão geral do processo 

O processo de desenvolvimento de produtos em empresas startups é um dos temas 

que vem sendo foco de inúmeras discussões, e apesar da carência de pesquisas acadêmicas 

que evidenciam tais empreendimentos percebe-se que elas vêm recebendo, ao longo do 

tempo, bastante atenção por parte de alguns pesquisadores devido aos vários casos de 

insucesso desse tipo de negócio e a necessidade de estudo desse processo. Esses fatores se 

tornaram chaves na busca por soluções no gerenciamento de seus processos. 

O modelo proposto é fundamentado na base teórica vista no capítulo 02 e na 

pesquisa de campo detalhada no capítulo 03. Essas duas bases proporcionaram o suporte 

necessário para a proposta de um novo método que mescla a teoria e a prática, de forma que 

a primeira contribuiu para arquitetar o levantamento de pesquisas até então realizadas. Já o 

segundo mostrou elementos e conteúdos da forma como alguns gestores direcionam esse 

processo dentro de seus empreendimentos.  

O estudo teórico possibilitou o levantamento de alguns modelos já propostos na 

literatura. Alguns desses modelos foram primordiais e fundamentaram a base para a 

definição das etapas e características do modelo proposto. Dentre os principais pode-se citar 

o customer developement e o lean startup, ambos constituíram a lógica de funcionamento e 

deram suporte no levantamento das necessidades reais das startups no âmbito de 

desenvolvimento de produto. 

Afora essas duas filosofias que deram o impulso inicial foram consideradas os 

demais modelos já existentes e destacados no Quadro 2.5 no capítulo 02. Tais propostas 

deram sustentação ao tema e evidenciaram a importância de englobar alguns aspectos que 
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são essenciais ao contexto de novos negócios, tais como: as técnicas e ferramentas de apoio 

e o processo de criação de empresa. 

A pesquisa de campo vinculada a três estudos de casos diferentes também consolidou 

alguns conteúdos relevantes no contexto da pesquisa, tais como: o papel do cliente no 

processo, a importância das incubadoras e da formação de parcerias e a carência de gestão 

do PDP. Os estudos de caso também formaram a base de conhecimento das melhores 

práticas de desenvolvimento de produtos em novos negócios. 

O Processo de Desenvolvimento de produtos proposto é composto de quatro fases. 

Cada uma dessas fases aborda uma etapa composta de atividades específicas que dão 

sustentação ao processo. Essas etapas se constituem em: geração de hipótese, validação da 

hipótese, construção e teste do protótipo e produção e comercialização e seguem, 

necessariamente essa ordem de execução. O modelo proposto está ilustrado na Figura 4.1. 

A geração de hipótese é a primeira etapa do processo, nela são levantados os 

principais aspectos relacionados a identificação de ideia, percepção de uma oportunidade de 

mercado ou a descoberta das necessidades dos clientes e com base nessas informações 

apontar um determinado problema e sua respectiva solução tendo em vista a ideação de um 

novo produto ou serviço. Esse novo conceito deverá ser formulado com base em hipóteses.  

A segunda etapa está relacionada a validação das hipóteses. Nesse momento o 

empreendedor tende a validar não só os produtos como também o modelo de negócio. Para 

tal, ocorre um ciclo de subetapas onde acontece a construção do MVP e o teste de aceitação 

frente a um pequeno número de clientes. Essa etapa busca um equilíbrio entre o problema 

encontrado e a solução proposta e para isso projeta um produto (MVP) para um número 

limitado de clientes.  

Com a ideia validada o próximo passo é a construção e o teste do protótipo onde são 

definidos vários aspectos com base no feedback dado pelos clientes e realizadas as 

adaptações necessárias. Nessa fase a empresa já dispõe de uma ideia de produto bem 

definida e projetada e também de um modelo de negócio validado, podendo passar para a 

etapa de produção e comercialização na qual a empresa é criada e o produto comercializado. 

A última etapa propõe também aspectos relacionados as estratégias adotadas e o crescimento 

de mercado.  
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Figura 4.1 Modelo para o Processo de Desenvolvimento de Produtos em startups 

Fonte: Elaboração própria 
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No modelo apresentado as etapas seguem uma sequência lógica de execução de 

forma que existem os pontos de decisão entre uma etapa e outra que se configura nos gates 

do processo. Esses gates são momentos de decisões onde são avaliados os resultados de cada 

etapa e decidido pela continuidade ou não do processo. Essas decisões tendem a acontecer 

de forma rápida e objetiva. 

A proposta, conforme foi mencionado anteriormente, foi fundamentada nas filosofias 

de alguns autores tai como: o customer developement e o lean startup. O customer 

development possui alguns elementos que foram trazidos para dentro do modelo proposto, 

além de usar suas etapas como base para acompanhar o desenvolvimento dos clientes 

durante o desenvolvimento de produtos.  

Dentre esses elementos está a validação de hipóteses, nesse sentido o empreendedor 

deverá validar seu produto e negocio junto a um determinado número de consumidores, esse 

procedimento deverá confirmar a aceitação do produto, suas funções e se o cliente está 

disposto a pagar mediante seu custo benefício.  

No que relaciona o lean startup verifica-se a influência dessa referência dentro do 

modelo ao incorporar um ciclo na etapa de validação de hipótese que se assemelha ao ciclo 

construir-medir-aprender tão difundido nessa doutrina. Essa comparação pode ser 

visualizada na Figura 4.2.  

 

Figura 4.2 Ciclo Construir-medir-aprender do lean startup  

Fonte: Elaboração própria 
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Dentro da filosofia do lean startup se busca um processo ágil e enxuto baseado no 

ciclo e nas etapas que o modelo aborda. Dentre os fundamentos abordados na proposta do 

modelo estão o ciclo construir-medir-aprender e o desenvolvimento ágil e enxuto. O ciclo 

proposto que consiste nas etapas: construir o MVP, teste de aceitação e validação da 

hipótese possui relação direta com o pregado pela proposta lean. Todo esse ciclo é baseado 

no aprendizado que se transmite na validação da hipótese.  

Durante todo o processo busca-se o desenvolvimento do produto de forma ágil e 

enxuta. Esses aspectos proporcionam uma resposta rápida do mercado para com o produto 

estabelecendo uma interação com o mercado desde o início. Afora isso, têm-se a diminuição 

de tempo e recursos durante o processamento ao passo que torna-se possível validar e 

eliminar suposições incorretas sobre o mercado, o mais breve possível.  

Outro aspecto importante considerado é o feedback entre as etapas do modelo. Essas 

informações além de propiciar maior conhecimento do processo, possibilita informações 

concretas com relação as atividades que estão sendo executadas dentro do PDP, tendo em 

vista melhorar o desempenho. A maior contribuição do feedback é a busca constante por 

procedimentos mais adequados dentro do contexto da organização e frente aos objetivos 

traçados. 

As etapas que compõe o processo abrangem um grupo de atividades específicas que 

deverão ser realizadas de acordo com o fluxo do processo. Essas atividades viabilizam o 

desenvolvimento do produto e são compostas por tarefas que devem ser realizadas na etapa 

correspondente. A Figura 4.3 mostra todas as atividades inerentes ao modelo proposto e 

serão detalhadas a seguir.  

O modelo para desenvolver produtos em startups mesclou aspectos teóricos, 

expostos no capítulo da revisão bibliográfica, e práticos, detalhados nos estudos de caso, 

uma vez que foi possível sintetizar e distinguir os principais autores que compartilham do 

mesmo pensamento e incorporaram, em algum momento, alguma dessas etapas ou 

atividades nos seus respectivos modelos. Além de relacionar as etapas e atividades com os 

autores também foi estabelecido uma correlação com os casos estudados. O Quadro 4.1  

mostra em detalhes a relação entre teoria e prática com as etapas e atividades do modelo 

proposto. 
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Figura 4.3  Etapas e atividades do modelo proposto 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 4.1 Relação da teoria e a prática com as etapas e atividades do modelo proposto 

Etapas Atividades Teoria Prática 

Geração de hipótese - Identificação de oportunidades/ ideias ou 

problemas; 

- Proposta de soluções; 

- Formulação de hipótese 

Hindle e Yencken (2003); Cheng et. al (2005); Paula (2005); Frois e 

Parreiras (2007); Marion e Simpson (2009); Ries (2011); Mineiro (2011); 

Lubik et al. (2013); Sa et. al (2014); Toralles e Dultra (2014); Jouhtimaki 

(2015) 

Caso A 

Caso B 

Caso C 

Validação de hipótese - Definição do modelo de negócio; 

- Definição do processo de vendas; 

- Definição do público-alvo e concorrentes 

Hindle e Yencken (2003); Frois e Parreiras (2007); Cheng et. al (2007); 

Blank (2007); Ries (2011); Reis (2011); Sa et. al (2014); Toralles e Dultra 

(2014); Jouhtimaki (2015) 

Caso B 

Caso C 

Construção e teste do 

protótipo  

- Características do produto; 

- Listagem dos recursos; 

- Formação de parcerias 

Carmel e Bucker (1995); Hindle e Yencken (2003); Cheng et. al (2005); 

Paula (2005); Toralles e Dultra (2014); Jouhtimaki (2015) 

Caso A 

Caso B 

Produção e 

comercialização 

- Criação da empresa; 

- Estratégia competitiva; 

- Plano de marketing 

Bhave (1994); Carmel e Bucker (1995); Araújo et. al (2005); Blank 

(2007); Mendes (2008); Marion e Simpson (2009); Gomes e Salerno 

(2010); Freitas (2010); Reis (2011); Salgado (2011); Gallego et. al (2013)  

Caso C 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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4.2. Etapa 1 - Geração de hipótese 

A primeira etapa do modelo de DP em startups é composta pela geração de hipótese. 

Essa etapa compreende a geração de várias hipóteses de novos produtos ou serviços que 

poderão sanar uma determinada necessidade ou problema encontrado. É com base nessa 

hipótese que a estruturação de todo negócio e consequentemente a criação da empresa deverá 

ser feita.  

Uma hipótese refere-se a qualquer suposição de algo verosímil, possível de ser 

verificado, a partir da qual se extrai uma conclusão. Ao criar uma nova hipótese deve-se ter 

em mente novas ideias, produtos e serviços que devem ser verificadas e validadas, de forma 

que o empreendedor deve estar ciente de que antes de lançar seu produto, deverá comprovar 

todas as hipóteses formuladas.  

O termo hipótese utilizado recebe influência do lean startup no sentido de que estão 

relacionadas a suposições de mercado. Nesse sentido, no decorrer dessa etapa cada 

empreendedor poderá idealizar diversas hipóteses diferentes, de forma que para dar 

continuidade e desenvolver integralmente a ideia faz-se necessária sua validação junto ao 

mercado.  

Sendo assim, ao formular uma nova solução ou proposta para um determinado 

problema através de uma hipótese, deve-se levar em consideração o modelo de negócio 

adotado e principalmente os clientes, necessariamente, se envolver a comercialização de um 

novo produto ou serviço. A partir daí vem a necessidade de verificar a forma como esses 

consumidores irão se comportar diante do produto oferecido.  

Essa etapa de criação de hipótese relacionada a experimentação proporcionam 

benefícios ao processo e, principalmente, aos empreendedores que o desenvolvem, no sentido 

de que ela gera um aprendizado contínuo. Ou seja, ao propor hipótese deve-se verificar sua 

validação e com base nos resultados obter um real conhecimento do seu produto, processo e 

mercado. Esse é um dos principais aspectos abordados na literatura para o cenário de 

incertezas das startups. 

Assim como as demais etapas, está também é formada por um grupo de atividades que 

culminam com a geração de uma hipótese, propriamente dita. Dentre as atividades 

mencionadas estão: a identificação de oportunidades/ ideias ou problemas, a proposta de uma 

solução e a formulação de hipótese. Essa sequência está ilustrada na Figura 4.4.  
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Figura 4.4 Atividades da etapa 1 do modelo 

Fonte: Elaboração própria 

Atividade 1.1 - Identificação de oportunidades/ ideias ou problemas 

A primeira atividade do modelo proposto está relacionada com a identificação de 

oportunidades, ideias ou problemas. A identificação de uma oportunidade diz respeito a 

percepção de uma chance de criar um novo produto ou serviço que gere valor a sociedade, 

nesse sentido o empreendedor visualiza carência frente o mercado e idealiza uma forma de 

supri-la.  

A identificação de uma ideia poderá surgir de diversas fontes, estas, por sua vez, 

podem ser capazes de solucionar inicialmente um problema. Uma ideia é responsável por 

apresentar um pensamento, solução, proposta e conceito com base na percepção de uma 

oportunidade e com isso, solidificar-se e tornar-se uma possibilidade de negócio. Num 

primeiro momento elas podem parecer vagas, no entanto, faz-se necessário um detalhamento 

e análise para seu posterior desenvolvimento.  

Uma ideia ou oportunidade de mercado deverá ser capaz de sanar um determinado 

problema levantado. Esse problema é o fator gerador das ideias e oportunidades que deverá 

ter seu ápice com a proposta de uma solução. Ou seja, o empreendedor detecta um problema 
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no seu dia-a-dia e acredita que existe uma maneira de obter vantagem competitiva entre a 

situação atual e um futuro visionado.  

As ideias podem surgir das mais diversas fontes e contextos. Nos casos estudados 

durante a pesquisa de campo verificou-se que as ideias e oportunidades de negócios possuíam 

relação com: analise de mercado, caso A, novas tecnologias, caso B, e na experiência 

cotidiana com os clientes, empresa C. os três casos apresentam fontes diferentes de 

identificação de ideias e oportunidades.  O Quadro 4.2 mostra algumas dessas fontes mais 

comuns e sua descrição.  

Quadro 4.2 Exemplos de fontes de ideias e oportunidades de negócio 

Fontes de ideias e 

oportunidades 

Descrição 

Clientes São importantes fontes de informações de forma que eles são os maiores 

conhecedores dos produtos existentes e são os maiores detentores do conhecimento 

sobre suas reais necessidades, daí a importância destes participarem ativamente no 

processo.  

Meios de comunicação Os meios de comunicação tais como: jornais, televisão, rádio e revistas são antes de 

tudo um veículo de informações constantes onde são disponibilizadas informações 

de mercados, empresas, segmentos entre outros. Essas informações podem servir de 

fonte de inspiração para montar um negócio. 

Concorrentes Muitos produtos foram desenvolvidos e bem aceitos no mercado porque seus 

criadores detectaram que algumas empresas já não estavam satisfazendo plenamente 

as necessidades dos seus clientes, deixando brechas para que novos produtos fossem 

criados. 

O próprio 

empreendedor 

O próprio empreendedor pode despertar um interesse ou uma percepção em 

solucionar uma necessidade cotidiana de sua vida real 

Experiência A experiência com determinado tipo de empresa ou segmento de mercado pode 

ocasionar o surgimento de novas ideias de produtos que possam solucionar algum 

problema voltado para aquele setor 

Eventos Diversas ideias são concebidas em eventos onde se tem a oportunidade de ouvir 

pessoas expondo sua história, seu conhecimento e vivência em um determinado 

assunto 

Internet Sites, Blogs, Redes Sociais e várias outras fontes de informação também são fontes 

muito ricas para a obtenção de novas ideias. Aliás, diversas empresas criam fóruns e 

comunidades para interagirem com seus clientes e discutirem melhorias com 

pessoas das mais distintas localidades. Dessa forma, é possível obter um feedback 

amplo e variado, permitindo analisar todas as informações geradas e chegar a uma 

determinada ideia para um novo produto ou serviço, 

Novas tecnologias As novas tecnologias possibilitam o surgimento de novos produtos ou serviços, 

além disso proporcionam a viabilidade de melhoramento de outros, seja no 

processo, seja nos materiais, seja na forma como disponibiliza ao cliente.  

Outros produtos A utilização de um produto pode despertar o interesse em melhorar sua eficiência, 

material ou design sendo possível a criação de um novo produto com base no 

aperfeiçoamento de um já existente 

Fonte: Elaboração própria 
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Atividade 1.2 - Proposta de soluções 

Com a identificação da ideia, oportunidade ou problema o processo segue na busca por 

soluções. A proposta de uma solução consiste em detalhar o benefício do produto ou serviço 

idealizado diante do problema ou objetivo para o qual foi criado. Ou seja, esclarecer a solução 

que o item irá trazer para o cliente frente a necessidade encontrada e, consequentemente, 

evidenciar a importância do produto.  

Neste contexto torna-se possível a exploração da oportunidade encontrada de forma a 

propor uma solução para o problema identificado. Nesse momento o processo tende a 

alcançar um equilíbrio entre problema e solução. A solução deverá ser constituída por um 

bem que buscara entre outras coisas solucionar o problema destacado, Caso não seja 

necessariamente um problema, a proposta da solução necessitará esclarecer a funcionalidade 

do produto.  

As startups geralmente são empresas criadas com base em uma ideia inovadora frente 

a um problema traduzido em necessidade de mercado. Com isso, para essas empresas torna-se 

crucial a proposta de uma solução para um problema encontrado. Essa solução ditará as 

próximas etapas do processo de modo que ela consiga entrega-la ao cliente final sob a forma 

de um produto ou serviço. 

Atividade 1.3 - Formulação de hipóteses 

A geração de ideias com base em um problema ou oportunidade de mercado propiciou 

a busca e, consequentemente, uma proposta sob a forma de um produto ou serviço gerando 

assim uma hipótese. Até essa etapa o processo ainda apresentava características vagas quanto 

as suas atividades, de forma que cada empreendedor poderá pensar em diversas ideias tendo 

em vista oferecer diferentes soluções aos seus clientes.  

No entanto, a formulação de hipótese sugere que o empreendedor fundamente suas 

ideias e trace um esboço inicial e concreto do produto que deseja oferecer ao mercado, de 

forma que possa constituir uma hipótese de um novo produto ou serviço para posterior 

validação. Essa atividade exige bastante clareza e objetividade quanto a hipótese a ser 

validada, de modo que de antemão a proposta deverá ter características do produto e 

especificações da sua funcionalidade, deixando evidente sua principal função.  

Estabelecer hipóteses é de grande importância para empresas iniciantes. Nesse sentido 

o empreendedor deve se esforçar para manter uma visão clara dos fatos e não apenas acreditar 



  

127 
 

nas suposições. Com isso a formulação e validação das hipóteses torna-se imprescindível 

durante esse processo, sendo necessário testar e refinar sistematicamente a visão inicial e isto 

pode ser feito utilizando-se os próprios clientes.  

É importante ressaltar que durante a formulação de hipóteses algumas questões 

deverão ser levantadas e debatidas. Essas questões serão utilizadas como base para construir a 

ideia e esboço do que será o produto inicialmente. Nesse primeiro momento deve-se focar na 

aprendizagem e isso colocará o negócio no ponto em que se deseja executar. Dentre os alguns 

questionamentos pode-se destacar:  

 Como encontrar os primeiros clientes? 

 Quais os problemas dos nossos clientes que estamos ajudando a resolver? 

 Quais as necessidades dos clientes que estamos satisfazendo? 

 Quais os diferenciais (características)? 

 A solução proposta resolve o problema ou necessidade identificado? 

Além de formular uma hipótese de um produto, o empreendedor tende a formular uma 

hipótese do modelo de negócio que será adotado. Isso se deve ao fator de que muitos negócios 

são fundamentados em hipóteses que necessitam ser testadas. Esse modelo poderá sofrer 

mudanças no decorrer do processo. Por tratar-se de um novo negócio o principal objetivo é a 

aprender. O esboço inicial contém apenas hipóteses que deverão considerar alguns aspectos 

dentro do modelo conforme ilustrado na Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 Alguns elementos do modelo de negócio 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3. Etapa 2 - Validação da hipótese 

Com as hipóteses já formuladas inicia-se o seu ciclo de validação. No âmbito das 

empresas startups essa questão é ainda mais crucial, de forma que muitos desses 

empreendimentos despendem todo o seu tempo com pesquisa e busca por novas tecnologias e 

não se preocupam ou muitas vezes esquecem de validar sua ideia, ocasionando a não 

aceitação do produto no mercado.  

A etapa de validação é composta por um grupo de subetapas que trabalham em 

processo contínuo compondo um ciclo. Esse ciclo, ilustrado na Figura 4.2, recebe fortes 

influências da filosofia da startup enxuta e é composto por construir o MVP, realizar o teste 

de aceitação e validar os resultados.  

A construção de um MVP é de grande importância para empresas nascentes, isso se 

justifica pelo fato de que grande parte dos empreendedores iniciantes não testam e nem 

validam seus produtos antes de coloca-los no mercado. Nesse sentido, a necessidade de 

construir um mínimo produto viável tente a evitar o retrabalho, a perca de tempo e de 

recursos.  

O MVP é um instrumento de testes que auxilia na antecipação dos problemas e refina 

as estratégias do negócio, constituindo-se em um importante meio de obter informações sobre 

o mercado. Sua versão deve ser direcionada a um público reduzido, com o mínimo de 

recursos possível e seu desenvolvimento deve ser bastante ágil.  

Com a construção do MVP torna-se viável a realização de testes de aceitação. Essa 

aceitação deverá ser medida por meio do feedback dos clientes. Isso significa que o 

empreendedor poderá conversar com seus potenciais usuários, compradores e clientes e 

coletar o maior número de informações sobre o desempenho e a usabilidade do produto e 

também sobre os elementos que compõem o modelo de negócio.  

A conversa ou entrevista servirá para validar as hipóteses e deverá focar em perguntas 

e apenas ouvir a resposta do cliente, buscando não interferir propondo alguma solução. Deve-

se procurar descobrir a opinião do cliente com relação ao produto e seu desempenho, sua 

funcionalidade, se ele satisfez suas necessidades, quais os benefícios gerados, se o cliente 

estaria disposto a pagar por ele e qual o valor.  

Apesar da importância de uma conversa presencial para apurar todas as informações 

durante esta etapa, pode-se complementar o processo com técnicas e ferramentas virtuais. 
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Uma pesquisa web, por e-mail ou redes sociais voltada para potenciais consumidores também 

se constitui em uma abordagem bastante válida.  

O principal objetivo desta sequência é buscar a eliminação de erros grosseiros e 

assegurar a existência de um problema que vale a pena ser resolvido e uma solução pela qual 

um conjunto de clientes estejam dispostos a pagar. Afora esse aspecto a validação 

proporciona, ainda, outros benefícios tais como: 

 Testar o negócio: com a validação da ideia de um produto tonar-se possível verificar a 

possibilidade dela se tornar um bom negócio com baixo investimento; 

 Conhecer o negócio: verifica os aspectos positivos e negativos e identifica a 

necessidade de modificações, caso seja necessária, além de visualizar seus potencias 

consumidores e conhecer melhor suas necessidades; 

 Melhorar a ideia: possibilita identificar os pontos errados e corrigi-los antes que o 

cliente rejeite seu produto e, consequentemente, o negócio fracasse.  

 Diminuição dos riscos: Com uma ideia validada, tanto de produto quanto de negócio, 

ocorre a minimização dos riscos que envolvem os investimentos realizados. 

Tomando como referência a Figura 4.1 que expõe todas as etapas do modelo proposto 

pode-se verificar que essas etapas ocorrem em paralelo com as etapas do customer 

development, de forma que ao desenvolver o produto, desenvolve-se simultaneamente o 

cliente. Durante a etapa de validação das hipóteses ocorre concomitantemente a descoberta do 

cliente e sua validação. Isso evidencia que tanto para o processo de desenvolvimento de 

produtos quanto para os de clientes esse primeiro momento se configura em um processo de 

aprendizagem. 

A descoberta do cliente acontece quando identificamos o grupo de consumidores que 

irão participar do teste de aceitação com o MVP. Este teste procura identificar onde estão os 

clientes para seu produto, e o quanto o problema que você está resolvendo é importante para 

eles. Realizada a validação da ideia o próximo passo é seguir com algumas atividades do 

modelo que deverão ser realizadas ainda nessa fase. Estas atividades disponíveis na Figura 

4.6.  
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Figura 4.6 Atividades da etapa 2 do modelo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Atividade 2.1 – Construção do modelo de negócio 

A construção de um modelo de negócio é uma das atividades inerentes a essa etapa do 

processo, com base na validação da ideia, do produto e do mercado a empresa deve elaborar 

seu modelo de negócio. A concepção desse modelo pode acontecer em paralelo com o ciclo 

de subetapas presentes nesta fase de forma que a empresa possa estar validando também 

alguns dos principais elementos do modelo de negócio através do MVP.  

A busca por um modelo de negócio é importante e necessária em qualquer novo 

empreendimento, durante essa etapa busca-se conhecer melhor o cliente e suas reais 

necessidades. No decorrer desse processo esse modelo será baseado no levantamento de 

hipóteses da etapa 1 e no feedback dos clientes durante a validação das hipóteses 

A atividade de modelar um negócio é baseada na descrição de como a organização irá 

criar, entregar, e capturar valor. O modelo de negócio contempla o grupo de atividades, 

internas e externas, que são executadas para transformar entradas em saídas, produzindo 

produto ou serviço. Dessa forma uma das ferramentas que pode ser utilizada para tal é o 

canvas, pois permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes.  

Nos últimos tempos muitas empresas, principalmente startups, tem utilizado essa 

ferramenta na modelagem de seus negócios. Esse instrumento também utilizado em algumas 

empresas estudadas auxilia diretamente na elaboração do modelo de negócio de forma rápida 
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e direta. O canvas é montado em apenas uma única folha através de blocos que abordam os 

principais aspectos que um negócio deverá ter.  

No Quadro 4.3 são mostrados alguns dos principais elementos de um modelo de 

negócio, tendo como base o canvas, juntamente com os elementos são levantados alguns 

questionamentos que nortearam toda a sua construção. 

Quadro 4.3 Elementos de um modelo de negócio 

Elemento Descrição Questionamentos 

Segmento de 

clientes 

O segmento de Clientes define os 

diferentes grupos de pessoas ou 

organizações que uma empresa 

pretende alcançar e servir. 

- Para quem estamos criando valor? 

- Quem são os nossos clientes mais importantes? 

- Quais as características desse segmento? 

Proposição de 

valor 

Descreve o pacote de produtos e 

serviços que criam valor para um 

segmento de clientes específico 

- Qual o valor que nós entregamos para o cliente? 

- Quais os problemas dos nossos clientes que 

estamos ajudando a resolver? 

- Quais as necessidades dos clientes que estamos 

satisfazendo?  

- Quais os diferenciais (características)?  

Canais Descreve quais os caminhos pelos 

quais a empresa se comunica e 

entrega valor ao cliente 

- Através de que canais que nossos Segmentos de 

Clientes querem ser alcançados? Como é que 

vamos alcançá-los agora? 

- Como os nossos canais estão integrados? Quais 

funcionam melhor? 

- Quais tem o melhor custo-benefício? 

Relacionamento 

com o cliente 

Descreve os tipos de 

relacionamentos que uma empresa 

estabelece com segmentos 

específicos de clientes. 

- Que tipo de relação que cada um dos nossos 

Segmentos de Clientes espera de nós para 

estabelecer e manter com eles? 

- Quais estão estabelecidos? 

- Quanto eles custam? 

- Como eles são integrados com o resto do nosso 

modelo de negócio? 

Fontes de 

receita  

Representa o dinheiro que uma 

empresa gera a partir de cada 

Segmento de Clientes 

- Que valor os nossos clientes estão realmente 

dispostos a pagar? 

- Pelo que eles pagam atualmente? Como eles estão 

pagando atualmente? 

- Como é que eles preferem pagar? Quanto cada 

Fonte de Receita contribui para as receitas totais? 

Recursos  Descreve os ativos mais 

importantes necessários para fazer o 

modelo de negócio funcionar. 

- Quais Recursos-chave nossas Proposições de 

Valor, Canais de Distribuição, Relacionamento com 

Clientes e Fontes de Receita exigem? 

Atividades  Descreve as coisas mais 

importantes que uma empresa deve 

fazer para seu modelo de negócio 

funcionar.  

- Quais Atividades-chave nossas Proposições de 

Valor, Canais de Distribuição, Relacionamento com 

Clientes e Fontes de Receita exigem? 

Parcerias  Descreve a rede de fornecedores e 

parceiros que fazem o modelo de 

negócio funcionar 

- Quem são os nossos Parceiros-chave? Quem são 

os nossos principais fornecedores? 

- Que Recursos-chave nós estamos adquirindo dos 

parceiros? 

- Quais Atividades-chave os parceiros realizarão? 

Estrutura de 

custos 

Descreve todos os custos incorridos 

para operar um modelo de negócio 

- Quais são os custos mais importantes inerentes ao 

nosso modelo de negócio? 

- Quais Recursos-chave que são mais caros? 

Fonte: Canvas 
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Atividade 2.2 – Definição do público-alvo e concorrentes 

Com base na modelagem do negócio faz-se necessário definir o público-alvo do 

produto e os concorrentes diretos. Essas informações são relevantes para as próximas etapas 

do processo e constituem a fundamentação básica para traçar a estratégia competitiva da 

empresa, bem como seu planejamento de vendas e de marketing.  

O mapeamento do público-alvo ocorre através da interação durante os testes de 

aceitação do MVP. Com base nos feedbacks dados torna-se possível a segmentação do 

mercado e o levantamento de suas peculiaridades. Essa atividade ocorre mediante as 

informações coletadas durante os testes com o MVP.  

 O mercado consumidor ou público-alvo representa o grupo de consumidores que 

comprarão as mercadorias ou utilizarão os serviços prestados pelo negócio. O cliente é 

considerado como a alma de qualquer empreendimento e devido a isso torna-se essencial 

conhecer e levantar os dados sobre o público da empresa. A busca por essas informações será 

viabilizada pelo próprio feedback que o empreendedor vai receber dos seus clientes, de forma 

a validar suas hipóteses de mercado e definir de forma concreta esse público.  

A análise de informações do segmento de mercado juntamente com o seu estudo é 

primordial para o sucesso do negócio, de forma que envolve as informações necessárias para 

identificar seus potenciais compradores. Através da pesquisa deste tipo de mercado, é possível 

levantar informações como: saber o que produzir, qual é o local adequado para a venda, como 

vender e qual é a provável demanda para o produto ou serviço.  

Obter informações do público-alvo requer algumas reflexões com relação as 

características dos clientes e do processo de compra. Para a coleta dessas informações é 

importante refletir sobre algumas questões importantes tais como: quem são os compradores? 

Qual o motivo da compra? O que está sendo comprado?  

O primeiro questionamento busca traçar o perfil dos consumidores e assim poder 

identifica-los e encontra-los, o segundo busca levantar informações sobre o que os clientes 

buscam, o que eles consideram importante e os motivos que o levaram a comprar, podendo 

assim identificar os benefícios que eles estão procurando.  Por fim, o último quesito explora a 

perspectiva do produto ou serviço e o que está gerando valor ao cliente. A Figura 4.7 mostra 

alguns aspectos que deverão ser refletidos pelos empreendedores ao tentar definir seus 

clientes e segmentar seu mercado.  
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Figura 4.7 Questionamentos para a definição do público-alvo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já com relação aos concorrentes, eles são formados por empresas que oferecem 

produtos ou serviços idênticos ou similares ao que se está produzindo. Identificar os 

concorrentes do produto auxiliará na compreensão do estágio em que o mercado se encontra, 

assim como no desenvolvimento de estratégias eficazes.  

Caso a empresa desenvolva um produto totalmente inovador e que não tenha mercado 

concorrente torna-se necessário ficar atento aos novos entrantes que poderão desenvolver um 

concorrente direto. No entanto, caso já exista um mercado concorrente é importante 

implementar diferenciais e aspectos personalizados à empresa, que possam destacar os 

produtos ou serviços oferecidos.  

Saber mapear com clareza e objetividade seus público-alvo e seus concorrentes é uma 

questão chave para qualquer empreendimento. Nesse sentido, a realização de estudos e o 

detalhamento de informações sobre cada vertente auxilia diretamente na compreensão do 

relacionamento entre consumidores e concorrentes, de forma a delimitar os próximos passos 

do processo em um segmento já traçado. Todas essas ações são de grande valia para a 

consolidação de novos negócios.   

4.4. Etapa 2 - Construção e teste do protótipo 

Depois de validar a ideia, modelar o negócio e definir o público-alvo e os concorrentes 

faz-se necessário a construção e teste do protótipo. Um protótipo é basicamente uma amostra 
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de um modelo construído para testar um conceito, um produto ou um processo. Seu conceito é 

largamente utilizado e disseminado em diferentes segmentos tais como: design, eletrônica e 

programação de software. 

Existem algumas razões que evidenciam a importância da construção de um protótipo, 

dentre elas pode-se citar: possibilita apresentar o conceito na prática, demonstra a capacidade 

de entrega da equipe e proporciona o teste e a validação do produto. Vale lembrar que ele 

pode ser um passo valioso na hora de registrar uma patente e monetizar a ideia.  

Na maioria das vezes um protótipo constitui o resultado de muitas pesquisas com 

relação a ideia do produto e sua tecnologia. Sendo assim ele pode ser considerado como uma 

base inicial para a implementação de mudanças futuras e adaptações. Ele não precisa, 

necessariamente, adquirir o tamanho real do produto juntamente com todos os seus 

acabamentos. No entanto, ainda assim essa concepção inicial detecta quais as partes estão 

funcionando e quais necessitam de revisão.  

A construção de um protótipo possibilita algumas vantagens ao processo, produto e a 

empresa. Uma delas é a possibilidade de apresentar uma versão do que será o produto ao 

cliente, facilitando seu entendimento e gerando um feedback dos usuários que poderá ser 

considerado nas próximas etapas. Outra vantagem se relaciona ao baixo custo de 

manipulação, facilitando a capacidade de fazer melhorias constantes.  

A vantagem técnica também é um item a ser considerado, principalmente no cenário 

de incertezas que envolvem as startups, saber que seu produto funciona e atende as 

necessidades dos compradores gera uma maior confiança no negócio, reduzindo assim, o 

cenário de incerteza e o medo do empreendedor em realizar investimentos.  

 O protótipo também permitirá a visualização do modelo de negócio criado, de forma 

que pode-se listar os materiais necessários para produzir o produto, os principais elementos 

técnicos de produção, as questões logísticas de distribuição, a mensuração de custos, a 

proposição de valor e a forma como o público irá reagir ao que está sendo proposto.  

Para construir o protótipo o empreendedor pode, primeiramente, fazer um esboço do 

que será o produto para facilitar sua construção. Para esboça-lo poderá ser o utilizado algum 

software como o CAD, por exemplo. De acordo com a complexidade do produto algumas 

ferramentas podem ser usadas tais como as impressoras 3D que produzem pequenas 

esculturas do produto ou maquetes usuais. Com relação a serviço o empreendedor pode 
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disponibilizar o serviço para um pequeno público ou criar o serviço on-line e promover as 

modificações e agregar funcionalidades, caso sejam necessárias.  

A principal ideia do protótipo é fazê-lo funcionar e realizar pequenos ajustes de acordo 

com os feedbacks dos clientes na fase de testes. Esse retorno de informações será válido para 

todo o processo e proporciona a validação do produto. Com o protótipo construído e validado 

pode-se caracterizar o produto, listar todos os recursos necessários para produzi-los e buscar 

novas parcerias para comercializa-los. A Figura 4.8 evidencia as demais atividades 

mencionadas anteriormente e que deverão ser cumpridas durante essa etapa.  

 

Figura 4.8 Atividades da etapa 3 do modelo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Atividade 3.1 – Características do produto 

Mediante a construção e o teste do protótipo o próximo passo é fazer uma 

caracterização do produto idealizado. A listagem de características e funcionalidades do 

produto irá depender do teste com o protótipo e do feedback dado pelos clientes e se serão 

necessárias a realização de modificações na produção do produto final.  

Nesse momento o produto será finalmente definido e esclarecido seus principais 

aspectos como: finalidade, funcionalidade, complexidade, viabilidade técnica, viabilidade 

econômica, componentes dentre outros. A especificação desses elementos deverá ser clara e 

objetivo de forma que estes são decisivos na definição do processo de produção.  
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A concepção de um produto exige inúmeras variáveis que devem ser pensadas e 

detalhadas. No entanto existem alguns aspectos que devem ser refletidos inicialmente com o 

intuito de melhorar a aceitação do produto junto ao mercado. Um dos aspectos está 

relacionado a qualidade do produto que é conseguida com a satisfação do cliente. Outra 

característica será a forma como ele será disponibilizado. Uma boa embalagem ou 

apresentação também é um diferencial entre os concorrentes.  

Atividade 3.2 – Listagem de recursos 

A construção e validação do protótipo desencadeia uma série de medidas e aspectos 

que devem ser estabelecidos previamente para viabilizar o produto. As características do 

produto direcionam o empreendedor para questões importantes para o processo de produção, 

essas questões são traduzidas nos recursos necessários para viabilizá-lo.   

Nesse sentido umas das atividades dessa etapa contemplou a listagem de recursos que 

serão necessários para a próxima etapa. Tais recursos podem ser externos a organização ou 

viabilizados pelo próprio empreendedor. Para sua criação uma empresa precisa de diferentes 

tipos de recursos, necessariamente no caso das startups que é fundamentada nos baixos custos 

de produção e pouco investimento.  

Com isso, é imprescindível listar com base no modelo de negócio e no protótipo 

desenvolvido quais os recursos serão necessários durante todo o processo. O Quadro 4.4 

fornece informações acerca de alguns dos tipos de recursos importantes e necessários nesse 

primeiro momento, bem como sua descrição.  

Quadro 4.4  Tipos de recursos 

Tipo de recurso Descrição 

Financeiros Relacionado ao capital necessário para desenvolver o produto e criar a empresa 

Tecnológicos Relacionado a tecnologia necessária para o desenvolvimento de produtos, seja no 

processo de produção, seja nos materiais 

Mão-de-obra Relacionado a equipe necessária para construir o produto e comercializa-lo 

Materiais Relacionado ao componentes e matéria prima necessária para a produção do produto 

Infraestrutura Relacionada a estrutura necessária para o processo de produção e vendas do produto 

Intelectuais Relacionado ao conhecimento necessário durante todo o processo 

Equipamentos Relacionado as máquinas e instrumentos necessários para o processo de produção. 

Fonte: Elaboração própria 

Atividade 3.3 – Formação de parcerias  
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Com a ideia do produto e o modelo de negócio definido o empreendedor tente a iniciar 

seu processo de produção e criação da empresa propriamente dita. Para isso as startups que na 

maioria das vezes não dispõem de muitos recursos necessitam de um apoio externo para 

conseguir se estabelecer. Esse apoio é conseguido através de parcerias.  

A importância e motivação para a formação de parcerias está relacionada a alguns 

aspectos: otimização e economia, uma vez que a startup pode adquirir o conhecimento 

necessário para otimizar seus processos e reduzir os custos de produção; redução dos riscos e 

incertezas, uma parceria que tende a reduzir o risco e a incerteza é a parceria com os próprios 

clientes que tendem a validar a ideia antes de produzir o produto; acesso a determinados 

recursos e atividades, a parceria com uma incubadora pode proporcionar esses elementos.  

A formação de parcerias é uma das atividades importantes do processo. É interessante 

ao empreendedor iniciante solidificar essas parcerias antes do início da produção do produto, 

de forma que estas poderão fornecer outros recursos necessários para o produto e criação da 

empresa.  

No entanto, a maior parte dos empreendedores ficam aguardando o momento certo 

para buscar uma parceria, principalmente de cunho financeiro, alegando que precisam estar 

com o processo mais avançado. Essa percepção é totalmente errônea de forma que os recursos 

adquiridos são essenciais para a construção do projeto do produto e desenvolvimento do 

negócio.  

Vale ressaltar que não existe um tipo ideal ou um modelo formulado de parceria, o que 

se propõe nessa fase é a busca por alianças que sejam estratégicas as necessidades da empresa 

e seus objetivos, tomando por base a realidade atual. Devido a isso é necessário a realização 

de pesquisas com o intuito de avaliar as novas alianças e seus benefícios para ambas as partes 

de forma que assim como a construção de um novo empreendimento essas alianças também 

necessitam de um planejamento prévio.  

Nesse sentido, cabe ao empreendedor avaliar e listar as parcerias que serão mais 

estratégicas para um determinado momento frente aos benefícios trazidos. Para isso o Quadro 

4.5 faz uma listagem de possíveis parcerias importantes para novos negócios, bem como seus 

respectivos benefícios.  
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Quadro 4.5 Tipos de parcerias e seus benefícios 

Tipos de parcerias Benefícios  

Startup com o cliente Essa parceria promove o maior conhecimento do cliente, aumenta as chances 

de fidelização, reduzindo custos em marketing e maior aproveitamento das 

oportunidades de cada mercado 

Startup e fornecedor Essa parceria assegura maior confiança entre ambos, o fornecedor ajuda no 

desenvolvimento do projeto do produto, na análise e melhorias do processo 

produtivo e garante a qualidade dos materiais 

Startup com outra startup Essa parceria viabiliza a prestação de serviços uma com a outra o que ajuda 

na diminuição dos prazos e otimiza os processos, uma vez que as startups 

possuem as mesmas configurações de equipe e estão dispostas em um mesmo 

ambiente. 

Startup com uma empresa 

tradicional 

Apesar de terem propósitos diferentes dentro do sistema econômico, essa 

parceria proporciona algumas vantagens: uma maior credibilidade de forma a 

passar uma imagem mais seria do negócio para os clientes e outros parceiros; 

um maior alcance na distribuição dos produtos e a aprendizagem e 

experiência 

Startup com uma incubadora Essa parceria promove capacitação, por meio de suporte gerencial, e 

orientações nas áreas essenciais para o desenvolvimento de uma empresa, o 

que amplia as chances do desenvolvimento de um negócio bem sucedido. 

Startup com investidores O maior benefício gerado com essa parceria é o recurso financeiro necessário 

para o desenvolvimento do produto e criação da empresa. Afora isso ela 

proporciona também um melhor relacionamento e abre portas para outras 

oportunidades que poderão surgir. 

Startup com aceleradoras Essa parceria provoca um maior incentivo ao empreendedor com relação a 

geração de ideias e inovação e estimula a colocar as ideias em pratica por 

meio da criação do produto e proposta de uma solução.  

Startups com instituições de 

ensino e pesquisa 

Essa parceria ajuda no desenvolvimento do projeto, disponibiliza de 

ambientes e laboratórios para o desenvolvimento do produto e promove o 

intercâmbio de conhecimento acadêmico e tecnológico que impulsiona o 

avanço de pesquisas 

Fonte: Elaboração própria 

4.5. Etapa 4 - Produção e comercialização 

A produção e comercialização do produto consiste na última etapa do processo. Nesse 

momento a empresa já possui uma ideia validada, um modelo de negócio formulado, um 

protótipo construído e informações de mercados e concorrentes fundamentadas. Nesse 

momento se inicia a fase de produção do produto para posterior comercialização.   

Durante a produção é necessário especificar os processos e os equipamentos que 

estarão envolvidos na fabricação e montagem do produto final. O empreendedor deve 

adquirir, desenvolver ou comprar os recursos que serão necessários a essa tarefa. Nesse 

momento a empresa deve se preparar para a fabricação piloto do produto de forma que este 

proporcionará a validação do processo produtivo. 
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Alguns aspectos devem ser pensados durante essa etapa, tais como: os fornecedores, e 

embalagem do produto, caso necessite. Com relação ao detalhamento do processo deve-se 

sequenciar as operações e buscar padronizar algumas tarefas através da criação de instruções e 

procedimentos de trabalho para toda a equipe envolvida.  

O primeiro lote de produção é o que se costuma chamar de produção piloto. No caso 

das startups esse primeiro lote servirá também para validar seu processo através da 

comercialização.  Nesse sentido são produzidos uma certa quantidade do produto, geralmente 

poucas unidades devido aos custos de produção e posteriormente comercializados.  

A etapa de comercialização será importante e necessária para validar o processo ou 

inviabilizar o projeto, caso seja rejeitado pelo mercado e está intimamente ligada aos planos 

de marketing e de vendas que serão detalhados posteriormente. Através da comercialização o 

processo poderá ser validado ao verificar a capacidade da empresa em gerar produtos que 

estejam de acordo com as exigências e necessidades do cliente.   

Tanto a produção quanto a comercialização do produto recebem influencias e estão 

intimamente ligadas as demais atividades dessa etapa do processo. Dentre essas atividades 

destacam-se a criação da empresa, a formulação da estratégia competitiva e o plano de 

marketing e vendas, todos esses aspectos podem ser visualizados na Figura 4.9 que é seguida 

pelo detalhamento de tais atividades.  

 

Figura 4.9 Atividades da etapa 4 do modelo 

Fonte: Elaboração própria 
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Atividade 4.1 – Criação da empresa 

A criação da empresa é a primeira atividade dessa etapa e a última do processo de 

desenvolvimento do cliente. Para tal essa atividade se baseia em delimitar algumas 

características do empreendimento, como:  

 Categoria jurídica - empresário individual, microempreendedor individual, sociedade 

limitada e sociedade anônima; 

 Porte da empresa - micro, pequena, média ou grande;  

 Ramo de atividade - indústria, comércio e serviços;  

 Enquadramento de tributos - simples nacional, lucro real ou presumido; 

  Criação do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). 

Com base nessas informações e cumprindo com alguns procedimentos legais têm-se a 

formalização da empresa. Nesse sentido, o empreendedor deverá elaborar, assim, um plano de 

negócio com todas as informações como: visão, missão e objetivos do empreendimento, bem 

como estrutura organizacional e legal, plano de marketing, plano financeiro e plano 

tecnológico.  

Por se tratar de um processo complexo existem na literatura alguns modelos que 

auxiliam o empreendedor durante essa empreitada. Os modelos descrevem os passos a serem 

seguidos para a formulação da empresa. Os principais modelos foram detalhados no capitulo 

02 de revisão bibliográfica e podem ser visualizados na Figura 2.12 no presente capítulo.  

Atividade 4.2 – Estratégia competitiva 

Com a legalização da empresa a próxima atividade do processo consiste em definir a 

estratégia competitiva da empresa. Ao planejar uma estratégia a empresa deve ter em mente 

uma visão de futuro e a busca não só por um modelo de negócio escalável como também pelo 

crescimento da empresa e do mercado.  

Nesse sentido é interessante adotar medidas estratégicas que poderão assegurar 

vantagens competitivas, bem como a continuação e crescimento da empresa. A seguir são 

listadas algumas dessas medidas que servirão de base para a empresa traçar sua estratégia e 

tornar-se cada vez mais competitiva.    

 Custo: a empresa deve se esforçar em entregar o mesmo produto/serviço ao cliente 

com um custo inferior aos dos concorrentes;  
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 Inovação: a empresa deve sempre focar na inovação dos seus produtos e processos, de 

forma a ofertar ao mercado bens totalmente atualizados com as novas tecnologias; 

 Diferenciação: a empresa deve buscar propor um valor superior em serviços ou 

produtos com relação aos concorrentes; 

 Foco: a empresa deve manter seu foco e direcionamento sempre voltado ao segmento 

de clientes previamente estabelecido; 

 Qualidade: a empresa deve procurar oferecer um produto com a melhor qualidade 

possível, de forma a destaca-los dos demais e fidelizar os clientes. 

No que se refere ao pensamento de longo prazo e a elaboração de um planejamento 

com estratégias de crescimento é interessante a criação de novos produtos ou a expansão do 

mercado consumidor, de forma a estender o produto a outros segmentos de clientes. Para isso 

a empresa deve buscar parcerias, seja com outras organizações, seja com novos investidores.  

Atividade 4.3 - Definição do processo de vendas e marketing 

O plano de marketing e o processo de vendas correspondem a última atividade do 

processo. Ambos são de grande importância para o fortalecimento e crescimento da empresa, 

além de estarem relacionados. De forma que ao elaborar um plano de marketing de forma 

correta, a empresa estará investindo na aquisição de novos consumidores através da 

propaganda do produto, gerando assim sua venda.  

Um plano de marketing está diretamente relacionado a especificação dos meios de 

propaganda e divulgação do produto. Sua importância está atrelada a capacidade de oferecer 

uma boa apresentação do produto ou serviço de acordo com todas as características funcionais 

e técnicas. Devido a isso muitas empresas atribui essa atividade a firma terceirizadas 

especializadas nesse setor.  

Outro aspecto importante e que deve ser considerado dentro dessa atividade é a 

precificação do produto ou serviço. Esse preço deve estar em conformidade com as 

características e a proposta de valor do produto além do processo de produção, de forma que 

todos os custos de fabricação e de equipamentos devem ser considerados. 

A partir da construção planejada do plano de marketing, a empresa terá a capacidade 

de definir a melhor forma de comercialização dos produtos e, consequentemente, seu processo 

de vendas. O principal objetivo de definir um processo de vendas é validar os verdadeiros 
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clientes e a forma como ele irá consumir o produto, sendo necessário para isso a compreensão 

de cada passo até a compra.  

Nesse sentido o plano de vendas irá determinar a forma de como a empresa 

disponibilizará seus produtos ao mercado e como irá vender. A venda está diretamente ligada 

a produção, sendo necessário definir se o produto será estocado ou se será feito por 

encomenda. Com isso torna-se necessário estabelecer estratégias de comercialização de forma 

a distribuí-los da melhor maneira possível. Nesse momento deve-se pensar e definir quais 

serão os canais de distribuição.  

4.6. Discussão sobre o modelo de PDP em startups 

O modelo proposto evidencia o processo de desenvolvimento de produtos em 

empresas startups, com base em suas características verifica-se que ele tem seu foco atrelado 

ao cliente, sendo este considerado como fator fundamental a esse processo. Esse aspecto se 

deve ao fato de que esse tipo de empreendimento deve inicialmente validar suas hipóteses de 

ideias, produtos e mercado e só então realizar investimento.  

Essa validação procura diminuir o risco e incerteza do negócio, pois permite descobrir 

se a ideia poderá se tornar um bom negócio antes mesmo de realizar altos investimentos. Isso 

é viabilizado através da construção de um MVP, que consiste basicamente em um protótipo 

preliminar. Tanto a validação quanto o MVP são atividades características e criadas 

especialmente para de empresas iniciantes  

O MVP representa uma versão do produto com um conjunto mínimo de características 

necessárias para que ele possa ser colocado de imediato no ar (ou lançado no mercado) e 

submetido a testes com o público-alvo, que permitirão validá-lo e aprimorá-lo. É através do 

MVP que todas as suas hipóteses serão testadas. Tanto a teoria quanto a abordagem em 

campo evidenciaram a importância do MVP para esse tipo de empresa, reforçando a 

importância de incorpora-lo no processo.  

Outro aspecto que foi enfatizado no processo e que também é bastante pregado entre 

as startups diz respeito ao aprendizado que a empresa deve ter dos seus clientes, mercado e 

processo. Esse aprendizado é tido em função do feedback recebido dos clientes no ciclo de 

validação das hipóteses e no teste com o protótipo. Esse aprendizado vem em forma de 

conhecimento do mercado e das reais necessidades dos clientes, além de comprovar o 

funcionamento do produto na prática.  
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O modelo é formado por etapas que se segmentam em um grupo de atividades com 

tarefas específicas durante cada estágio. Esse fator reflete a influência das boas práticas do 

PDP tradicional de forma a sistematizar e organizar melhor o passo-a-passo. Cada etapa 

agrupa algumas atividades que podem ser realizas simultaneamente umas com as outras, 

ocasionando uma maior agilidade no processo. 

Com relação a agilidade percebe-se que durante todo o procedimento é pregado o 

desenvolvimento ágil, de forma que o negócio possa obter uma resposta rápida com relação a 

atividade que está sendo realizada. O desenvolvimento ágil é outro fator característico quando 

se fala em empresas nascentes, devido a necessidade de validar suas hipóteses antes mesmo 

de iniciar o processo.  

O processo é fundamentado ainda nos conceitos que regem o lean startup e o customer 

development, ambos formulados para esse tipo de empreendimento. Esses modelos se 

configuram em um verdadeiro avanço nos estudos do tema voltado para essas empresas. Seus 

resultados são comprovados e seus princípios bastante aplicáveis, além da facilidade de 

compreensão das etapas.  

Tanto o lean startup quanto o customer development preconizam a figura do cliente 

como fator gerador e impulsionador desse processo. Esse preceito também é valido para o 

modelo, de forma que a orientação voltada para o mercado é um dos seus principais pilares. 

Sendo assim a segmentação do mercado constitui uma das atividades decisivas para as demais 

etapas.  

Os pontos de decisão, denominados gates do processo, é outra influência trazida do 

PDP tradicional e difundida por Cooper (2002). Nesse sentido o processo é dividido por 

pontos de decisão onde são feitas as avaliações de acordo com o resultado de cada etapa. Para 

isso, é interessante que a equipe seja multifuncional e engajada durante todo o processo, e 

embora, cada um seja responsável por uma determinada atividade, cada membro pode ajudar 

e contribuir no processo decisório. Com isso, o produto poderá ser avaliado sob diferentes 

perspectivas em diferentes áreas do conhecimento.  

As startups geralmente são formadas por um pequeno número de funcionário, na 

maioria delas o próprio empreendedor assume os vários papeis de uma equipe. Com isso, cabe 

a ele o controle e gerenciamento do processo de modo a assegurar que todas as etapas serão 

devidamente cumpridas, sendo ele o principal responsável tanto pelo planejamento quanto 

pela operacionalização.  
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4.7. Discussão sobre a aplicação do modelo 

O processo proposto oferece um suporte no desenvolvimento de produtos voltado 

diretamente para empresas startups. Nesse sentido, é recomendável a utilização do modelo 

para esse tipo de empresa, visto que ele procurou seguir alguns princípios fundamentados nas 

características dessas organizações e na realidade do seu mercado.  

Apesar de ser um processo, relativamente simples, com etapas estruturadas e 

detalhadas e um fluxo de informação que acompanham essas atividades, o modelo requer 

algum conhecimento com relação a modelos de negócios, mercados e clientes. Uma vez que o 

desenvolvimento de produto tende a ser ágil e mesmo não tendo a prática é interessante que o 

empreendedor saiba como realizar.  

Para isso existem várias organizações que podem auxiliar nessa tarefa e até acelerar 

ainda mais esse processo. Uma delas são as incubadoras que oferecem além do espaço físico 

para a realização das atividades, dão todo o suporte gerencial necessário a criação de qualquer 

empresa. Além de disponibilizar esses recursos, essas organizações funcionam como um elo 

entre essas empresas e as instituições de ensino e pesquisa, facilitando o acesso.   

Nesse sentido, as empresas participantes dos processos de incubação dispõem de um 

maior conhecimento com relação as práticas de desenvolvimento de produto e de cliente, uma 

vez que recebem cursos e um acompanhamento mais detalhado desses processos, sendo 

consideradas como locais bastante apropriados para a aplicação do modelo e futuras 

pesquisas. 

O processo evidencia a aprendizagem durante o desenvolvimento de produtos. Com 

isso, o empreendedor deve ficar atento a todas as informações que tanto o cliente quanto o 

produto são capazes de dar, de forma a considera-las e até abordá-las nas próximas etapas, 

seja na melhoria do produto, seja na melhoria das atividades.  

No decorrer das atividades busca-se não só desenvolver unicamente um produto como 

também o desenvolvimento e a criação de clientes para o bem que está sendo produzido. 

Dessa forma é primordial que tanto o cliente quantos suas necessidades sejam fatores chaves 

no andamento das atividades. Para isso tanto a empresa quanto o empreendedor devem buscar 

inicialmente a concepção da ideia do produto e a segmentação dos clientes, de forma a 

desenvolver um produto voltado para seu público-alvo, considerando todas as suas 

peculiaridades.  
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇOES  

 

O presente capítulo busca apresentar as principais considerações acerca da revisão 

bibliográfica e da pesquisa de campo detalhadas nos capítulos 02 e 03, respectivamente. Afora 

isso, também são expostas algumas conclusões de forma sintetizada acerca do modelo de 

desenvolvimento proposto para startups apresentado no capítulo 04. Por fim, serão realizadas 

algumas recomendações para trabalhos futuros relacionados ao tema.  

 

5.1 Considerações sobre a revisão bibliográfica  

O sucesso de um novo produto no mercado está diretamente relacionado ao seu 

processo de desenvolvimento. E este, por sua vez, consiste em um método que caracteriza o 

passo-a-passo das etapas de criação que abrange desde a fase de ideação até a retirada do 

produto final do mercado. Essa sistemática sofre influência de três elementos principais no 

que relaciona as suas etapas: o mercado, o tipo de produto e o tipo de empresa. A escolha pelo 

melhor modelo está condicionada a esses elementos.  

Com base nos estudos realizados verificou-se que esses modelos conhecidos como 

modelos de referência auxiliam na visão de um processo unificado e sistematizado em etapas 

que condizem com a realidade de cada empresa e de cada processo e que quando juntas e 

detalhadas tornam o processo mais claro e coeso além de se constituir em uma importante 

ferramenta de gestão para auxiliar na atividade de desenvolver produtos.   

O levantamento bibliográfico mostrou certa inclinação por parte dos autores em 

retratar esse tema e principalmente esses modelos, visualizados na Figura 2.2. No entanto os 

modelos validados e vistos como referência sobre o assunto são, na sua grande maioria, 

voltados a grandes empresas tradicionais nas quais dispõem de objetivos estratégicos bem 

definidos e mais recursos. No que se refere a empresas nascentes constata-se uma lacuna 

existente na exploração desse tema voltado para tais empreendimentos.  

O aporte teórico também permitiu realizar uma caracterização de startups, 

disponibilizada no Quadro 2.2. Essas empresas possuem foco na inovação, buscam um 

modelo de negócio repetível e escalável e apresentam forte inclinação por novas tecnologias. 

Elas constituem importantes meios de crescimento econômico gerando empregos e 

desenvolvimento local. No entanto por estarem inseridas em um mercado totalmente 
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desconhecido e pela pouca experiência que tem apresentam elevadas taxas de mortalidade 

ainda no seu estágio inicial. 

A pesquisa apontou alguns modelos voltados para empresas nascentes, Quadro 2.5, 

sendo delimitado pelos próprios autores o tipo de empresa abordada em suas pesquisas: 

startups, ENBT (Empresa Nascente de Base Tecnológica) ou spin-offs.  Esses modelos 

apresentam e detalham as fases de desenvolvimento de produtos, alguns concomitantemente 

em paralelo com o desenvolvimento da própria organização. E apesar de constituir um avanço 

na elaboração de um modelo mais genérico os mesmos ainda sofrem uma significativa 

influência dos modelos voltados a empresas tradicionais.  

O estudo também evidenciou que as ferramentas de apoio ao PDP, evidenciadas no 

Quadro 2.4, são instrumentos significativos e importantes no desempenho das atividades 

dentro do processo e que são largamente utilizados pelos autores nos seus respectivos 

modelos.  No entanto quando remetidos a startups percebe-se pouca exploração dessas 

técnicas aplicadas no desenvolvimento de produtos propriamente dito.  

Outro aspecto fundamentado e relevante ao tema em questão relaciona-se a criação de 

empresas startups. Essa abordagem apresenta uma grande complexidade para futuros 

empreendedores sendo necessária uma maior compreensão de suas etapas para viabilizar o 

cumprimento de todas as atividades inerentes a tal processo. Com isso foi elaborado um 

modelo baseado em macro fases e categorizado de acordo com as atividades de cada etapa 

que pode ser visualizado na Figura  2.9.  

Por fim, percebe-se que a proposta de um novo modelo para desenvolver produtos em 

empresas startups deve ser fundamentada nas melhores práticas das áreas e atividades para as 

quais se propõem. Sendo assim, a identificação dos aspectos mais relevantes e que 

condicionam o sucesso dos projetos foi primordial para a construção do modelo conceitual do 

trabalho, ilustrado na Figura 2.12, e serviu como ponto de partida para a pesquisa de campo e 

agrupamento dos conteúdos para posterior construção do modelo.  

 

5.2. Considerações sobre a pesquisa de campo 

O conceito de startups que norteou todo o trabalho está relacionado a constituírem 

empresas em seu estágio inicial de desenvolvimento atuando em condições de incerteza com 

poucos recursos e baixos custos de operacionalização e que se baseia em um modelo de 
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negócio repetível e escalável. Essa definição também foi considerada ao realizar a pesquisa de 

campo e delimitar os estudos de caso.  

A pesquisa de campo foi realizada em um segundo momento da elaboração do 

trabalho e possibilitou um maior aprofundamento no conhecimento desse tipo de empresa. O 

estudo contou com a participação de três empreendimentos diferentes. A realização das 

entrevistas permitiu maior acesso as informações referentes as práticas dessas empresas com 

relação ao desenvolvimento de seus produtos.  

Os estudos mostraram que cada empresa possui um processo de desenvolvimento de 

produtos próprio compostos por atividades inerentes a sua realidade e ao produto 

desenvolvido. A utilização de técnicas e ferramentas no decorrer desse processo varia de 

empresa para empresa, sendo que o conhecimento desses instrumentos proporcionado pelos 

cursos oferecidos pela incubadora.  

Todo o desenvolvimento de produtos é fundamentado no próprio cliente, de forma que 

a empresa busca sempre manter um bom relacionamento com eles e utiliza seu feedback para 

a melhoria do produto e como informações para as próximas etapas. Esse aspecto foi 

observado nos três empreendimentos estudados.  

A preocupação em validar suas ideias de produto foi refletida na construção do MVP. 

Esse fator mostra a prática baseada na teoria, se forma a expor o conhecimento dos 

empreendedores sobre as técnicas que rodeiam o ambiente dos novos negócios. Essa também 

é uma das maiores preocupações da própria incubadora que dispõe de diferentes recursos para 

ajuda-los nessa tarefa.  

A falta de conhecimento e utilização de ferramentas gerencias para organizar esse 

processo foi observado nas três empresas, além de ser apontado como um fator condicionante. 

No entanto, nas três empresas foi constatado que existe essa percepção e interesse por parte 

do empreendedor em suprir tal carência e melhorar a gestão.  

Os estudos de caso proporcionaram grande contribuição para com a criação do 

modelo, de forma que foi possível relacionar a teoria e a prática e traçar um conjunto de 

conteúdos que serviram como base e pontapé inicial para elaboração do modelo. Além de 

constatar aspectos e característicos sobre a realidade do processo dentro dessas organizações.  
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5.3. Conclusões sobre o modelo proposto 

O desenvolvimento de produtos é uma das atividades mais importantes para startups, 

principalmente por tratar-se do primeiro produto da empresa. Cada processo apesar de seguir 

uma mesma sequência de atividades possui suas particularidades. O modelo precisa ser 

flexível a ponto de atendê-las. Com isso, o novo método deverá servir como base para as 

empresas adaptar os seus procedimentos.  

A proposta é baseada no conjunto de conteúdos levantados mediante a pesquisa teórica 

e os estudos de caso. No que se refere a pesquisa teórica pode-se introduzir ao processo as 

melhores práticas do PDP tradicional e tentar adapta-las ao contexto dessas organizações. Já o 

estudo prático possibilitou visualizar a forma como o processo acontece na prática, bem como 

seus aspectos positivos e negativos.  

Esse novo modelo busca preencher uma lacuna existente na literatura e aprofundar o 

conhecimento nessa área voltada para esse tipo de empreendimento. Esse novo método 

procurou mesclar três aspectos importantes e básicos para o sucesso de um negócio: o 

desenvolvimento de produto, o desenvolvimento de clientes e a construção do modelo de 

negócio e da empresa.  

O desenvolvimento de produtos é primordial para alavancar o sucesso e a aceitação 

destes no mercado. Todo o cuidado e atenção desprendido durante esse processo serão 

essenciais para a geração de resultados satisfatórios. Nesse sentido o sequenciamento das 

atividades contribui diretamente para um maior gerenciamento e controle dos resultados. Esse 

controle é viabilizado também pelos pontos de decisão que amortecem as etapas e fazem uma 

avaliação de cada resultado, garantindo, assim, sua eficiência.  

No que se refere ao desenvolvimento de clientes, percebe-se que se trata de um 

conceito relativamente novo dentro desta temática. No entanto a empresa deve buscar desde 

cedo inserir seus consumidores no desenvolvimento dos produtos. Essa inserção gera 

inúmeros benefícios para ambos, formando uma sólida parceria. A partir daí o cliente passa a 

contribuir mais com a empresa através de feedbacks. Estes, por sua vez, ajudam a validar 

ideias, produtos e mercados.  

Já com relação a construção do modelo de negócio e criação da empresa, percebe-se 

uma certa carência de estudos que abordem tal tema, especialmente para startups. No entanto 

essa fragilidade não diminui a importância desses aspectos para com o processo, sendo 

apontada uma ferramenta largamente utilizada para essas atividades: o canvas. Esse 
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instrumento permite arquitetar de forma simplificada um modelo de negócio através de blocos 

de construção. Esse modelo, no entanto necessita ser validado junto ao mercado para posterior 

criação da empresa.  

A segmentação em etapas e atividades possibilita uma melhor estruturação do 

conhecimento e do fluxo de informações que é gerado no decorrer do processo. Tanto as 

etapas quanto as atividades tendem a ser melhoradas com a repetição, além de poder se 

adaptar a diferentes realidades de acordo com cada contexto organizacional.  

Contudo, considera-se como maiores contribuições da dissertação a oferta de um novo 

modelo que poderá servir como base para diferentes startups no desenvolvimento de seus 

produtos. Espera-se com isso a fabricação e o lançamento de novos produtos no mercado 

advindos dessas empresas. E estes, deverão oferecer uma solução a sociedade com base em 

uma determinada necessidade ou problema constatado e garantir a sobrevivência da 

organização.  

 

5.4. Recomendações para trabalhos futuros 

A proposta de um modelo para desenvolvimento de produtos em startups considerou 

as melhores práticas do PDP tradicional, os modelos propostos na literatura para essas 

organizações e atividades constatadas nos estudos de caso. No entanto, embora tenha sido 

fundamentado numa pesquisa de campo com startups ele é limitado pela falta de uma 

aplicação prática.  

Nesse sentido, é aconselhável que essa aplicação prática possa acontecer em trabalhos 

futuros. Para isso é necessário considerar as recomendações que foram sugeridas no item 4.7 

com relação aos precedentes necessários. Para a implantação do modelo será interessante que 

o pesquisador atue como agente participativo durante o procedimento, o que caracteriza o 

estudo como sendo pesquisa ação.  

A seguir são detalhados algumas considerações e recomendações para trabalhos 

futuros no que tange o âmbito das startups: 

 Pesquisar métodos ou ferramentas que proporcionem a validação dos clientes;  

 Aprofundar os conhecimentos sobre os modelos de negócios voltados para startups, e 

até propor um modelo para ajuda-las a construí-los; 
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 Detalhar quais os principais métodos ou ferramentas de criatividade podem ser mais 

adequadas para concepção de ideias nessas empresas.  

 Especificar os principais modelos de criação de startups, verificar sua aplicabilidade e 

relaciona-los ao desenvolvimento do primeiro produto 

Os resultados apontaram a proposta de um modelo baseado nos princípios da literatura 

e nas informações da pesquisa de campo. A metodologia utilizada mostrou-se satisfatória, 

uma vez que foi possível alcançar os objetivos propostos. Por fim, espera-se que o modelo 

possa servir como base para empresas startups e incubadoras no desenvolvimento e na 

orientação desse processo e que possa ser usado como fonte de pesquisas e avanço no 

conhecimento sobre esses empreendimentos.  
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APÊNDICES 

APENDICE A – PROTOCOLO DA PESQUISA DE CAMPO 

Introdução 

A pesquisa de campo é um procedimento de observação de fatos e fenômenos 

exatamente como ocorrem na vida real. No âmbito da dissertação essa é a parte que 

corresponde a realizada pela pesquisadora e tem como objetivo conhecer o processo de 

desenvolvimento de produtos de startups. Durante a realização do devido procedimento foram 

feitas entrevistas junto aos seguintes profissionais: 

 Gestores das empresas startups 

 Gestores das incubadoras de empresas 

O foco da entrevista está relacionado a caracterização das startups, as atividades 

desenvolvida durante o processo de desenvolvimento de produtos e as técnicas ou ferramentas 

utilizadas para dar suporte a esse processo. 

 

Procedimento da entrevista 

As entrevistas devem ocorrer de forma individuais para evitar a inibição dos 

entrevistados seguindo uma ordem de preferência iniciando pelos donos ou gestores das 

startups, seguido pelos gestores da incubadoras de empresas. Tanto o objetivo quanto os 

tópicos levantados e abordados serão apresentados aos entrevistados no decorrer da mesma.  

Ao longo da entrevista poderão ser efetuadas anotações e a mesma poderá ser gravada. 

Caso seja necessário pode-se solicitar documentos que possam comprovar as informações 

passadas.  

O tempo da entrevista será entre uma a duas horas para cada entrevistado.  

Após o fechamento de cada tópico caberá a pesquisadora explorar as informações 

coletadas.  

Dentre os materiais utilizados para a entrevista estão: canetas, roteiros de entrevista, 

cópia dos roteiros de entrevista para os entrevistados, um formulário para coleta e análise dos 

dados e um gravador. 
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Roteiro da entrevista 

Fonte de dados: 

 Gestores das empresas startups 

 Gestores das empresas incubadas 

 

Tópicos a serem abordados com o gestor da empresa startup 

Tópico principais: 

Sobre a empresa 

 Ideação da empresa/produto 

 Estágio (atuação no mercado) 

 Portfólio de produtos atuais 

 

Processo de Desenvolvimento de produtos 

 Como foi? 

 Técnicas e ferramentas de utilizadas para dar suporte ao PDP. 

Dificuldades e boas práticas no desenvolvimento do primeiro produto 

 Como foi o desenvolvimento do primeiro produto? 

 Quais as diferenças no desenvolvimento dos outros produtos com relação ao 

primeiro? 

 

 

Tópicos a serem abordados com o gestor da incubadora 

Tópico principais: 

Sobre a incubadora 

 Surgimento 

 Estágio (atuação no mercado) 

 Portfólio de empresas incubadas 

 

Processo de Desenvolvimento de produtos 

 Como deve ser realizado o PDP  

 Técnicas e ferramentas de utilizadas para dar suporte ao PDP. 

Dificuldades e boas práticas no desenvolvimento do primeiro produto 
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 Quais as maiores dificuldades encontradas no desenvolvimento do primeiro 

produto? 

 Quais as diferenças no desenvolvimento dos outros produtos com relação ao 

primeiro? 
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APENDICE B. CONTEÚDOS TEÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS EM STARTUPS 

 

Nos últimos anos as empresas startups vem sendo foco de diferentes estudos acadêmicos com 

o intuito de melhorar seus processos e prolongar seu ciclo de vida. Diferentemente das 

empresas tradicionais, tais organizações necessitam de um desenvolvimento rápido, 

necessariamente, quando se trata dos seus produtos. Nesse sentido vários pesquisadores 

apontam características peculiares a essas organizações visando a sistematização desse 

processo diante da realidade desses empreendimentos. 

Nesse sentido diferentes trabalhos vêm sendo publicados na tentativa de aprofundar os 

conhecimentos sobre esse tipo de empresa. E mesmo sendo escassos alguns trabalhos já 

apontam esboços de modelos criados para auxiliar essas organizações nessa empreitada. 

Outros buscam detalhar o processo de criação dessas empresas e suas características. 

Mediante a esse contexto e por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto foi 

possível reunir um grupo de conteúdos importantes e necessários para o presente estudo, 

visando fundamentar o modelo e traçar aspectos importantes para esse processo dentro dessas 

organizações.  

O levantamento e a obtenção dos conteúdos necessários para o processo de desenvolvimento 

de produtos em startups foram alcançados através de uma revisão bibliográfica sistemática e 

da análise dos estudos de caso realizados. A análise bibliográfica contou com 63 publicações 

sobre o tema. Já a análise dos casos considerou as três empresas estudadas. 

A análise para obtenção dos conteúdos ocorreu da seguinte forma: inicialmente foi realizado 

um fichamento ou resumo para cada trabalho lido. Esse fichamento era baseado no tipo de 

conteúdo abordado no trabalho e sua relação com o desenvolvimento de produtos em startups, 

considerando a relação que o próprio autor estabelecia no objetivo do trabalho ou nos 

resultados. Um segundo aspecto considerado foi o modelo de PDP proposto (para os trabalhos 

que objetivavam propor um modelo de PDP).  

O quadro B1 mostra todos os conteúdos levantados e os respectivos autores que os 

consideram e citam em seus trabalhos. A sequência obedeceu uma ordem cronológica de 

publicação. A marcação (X) relaciona o autor e o conteúdo citado no seu respectivo trabalho, 

como também a empresa estudada e o conteúdo considerado. 
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Quadro B1 Conteúdos apresentados nos trabalhos sobre PDP e startups 
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Etapas do PDP                                       X X X X    X X  X X X  X X X  X 

Desenvolvimento ágil                X    

Técnicas e ferramentas de apoio  X         X  X  X X X  X 

Produto mínimo viável                X    

Equipe multidisciplinar                X X   X 

Foco no cliente        X        X    

Inovação tecnológica   X  X  X X   X      X X X 

Novos entrantes          X     X     

Interação com os clientes   X     X  X      X   X 

Nível de complexidade do 

produto 
    X          X   X  

Viabilidade técnica  X  X   X  X X X X X  X X  X X 

Práticas gerenciais  X             X     

Repetitividade e escalabilidade                X    

Incubadoras              X  X    
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Ideias criativas e inovadoras    X X X X X   X X X X X X  X X 

Estágio inicial de 

desenvolvimento 
               X    

Empreendedorismo inovador              X  X   X 

Formação de parcerias                X    

Risco e incerteza              X  X    

Identificação dos clientes   X     X        X    

Plano tecnológico   X  X X X    X      X   

Proposição de valor            X    X    

Segmentação de mercado                X    

Portfólio de produtos               X     

Plano de negócios        X   X   X     X 

Pesquisas de mercado      X   X  X  X X X  X X  

Investimentos      X      X  X      

Formação de hipóteses                X    

Características dos clientes   X X      X      X   X 

Público-alvo                X X  X 

Requisitos dos clientes X X X X      X   X   X X   

Validação de hipóteses                X X   

Características do produto X X X X     X X  X X  X X   X 

Características das startups                X    

Criação de empresas   X   X  X    X  X  X    

Prototipagem    X    X X  X X X  X    X 
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Etapas do PDP                                        X   X  X    X X X  X   X X X  

Desenvolvimento ágil                X    X  

Técnicas e ferramentas de 

apoio 
 X     X X   X X X  X X  X  X  

Produto mínimo viável                    X  

Equipe multidisciplinar   X     X    X X X   X   X X  

Foco no cliente           X     X    X  

Inovação tecnológica X X  X X X X X    X X X  X    X X 

Novos entrantes              X   X    X 

Interação com os clientes   X        X X X   X X   X  

Nível de complexidade do 

produto 
X X   X        X X  X X X    

Viabilidade técnica X    X X     X X X X  X X X    

Práticas gerenciais  X     X   X X X X  X X  X X X  

Repetitividade e    X                X  
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escalabilidade 

Incubadoras         X             

Ideias criativas e inovadoras  X    X  X X  X  X X X X    X X 

Estágio inicial de 

desenvolvimento 
   X    X X           X X 

Empreendedorismo inovador    X  X  X X X      X    X X 

Formação de parcerias         X X    X      X  

Risco e incerteza X X  X    X X X          X X 

Identificação dos clientes   X          X   X    X  

Plano tecnológico     X         X        

Proposição de valor                    X  

Segmentação de mercado   X          X       X  

Portfólio de produtos  X X      X  X  X     X    

Plano de negócios   X      X X     X       

Pesquisas de mercado          X X  X  X   X    

Investimentos X    X X  X X       X    X  

Formação de hipóteses                    X  

Características dos clientes             X   X X   X  

 Público-alvo   X       X   X   X X   X  

Requisitos dos clientes             X    X   X  

Validação de hipóteses                    X  

Características do produto  X X  X  X    X  X  X X  X  X  

Características das startups        X X X          X X 

Criação de empresas   X     X X X     X     X X 

Prototipagem  X         X  X  X X  X    
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Etapas do PDP                                        X X X  X  X X   X X  X X X X   X 

Desenvolvimento ágil         X        X X    

Técnicas e ferramentas de 

apoio 
 X X X  X  X X   X   X X  X   X 

Produto mínimo viável         X        X X    

Equipe multidisciplinar     X  X  X    X   X   X   X 

Foco no cliente                  X    

Inovação tecnológica X     X        X   X  X  X 

Novos entrantes X    X X X     X  X X     X  

Interação com os clientes      X   X    X X X   X    

Nível de complexidade do 

produto 
     X      X X  X    X  X 

Viabilidade técnica      X      X X X X    X  X 

Práticas gerenciais  X  X   X  X   X         X 

Repetitividade e 
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X        X             
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Incubadoras     X     X            

Ideias criativas e inovadoras X X X X   X  X X X X X   X X X  X  

Estágio inicial de 

desenvolvimento 
X      X  X X X           

Empreendedorismo inovador X    X  X  X X X         X  

Formação de parcerias     X  X   X X         X  

Risco e incerteza X        X X            

Identificação dos clientes       X  X         X    

Plano tecnológico                      

Proposição de valor         X         X    

Segmentação de mercado       X  X     X    X    

Portfólio de produtos   X  X       X          

Plano de negócios     X                 

Pesquisas de mercado    X         X X        

Investimentos     X  X   X X         X  

Formação de hipóteses         X         X    

Características dos clientes                  X    

Público-alvo      X X  X    X X   X     

Requisitos dos clientes   X X  X   X     X X   X    

Validação de hipóteses  X       X         X    

Características do produto  X X X   X X    X X  X X X X  X X 

Características das startups X      X  X X X      X X  X  

Criação de empresas X X     X  X X X       X  X  

Prototipagem  X X X        X X   X     X 
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Etapas do PDP                                       X X X X X 

Desenvolvimento ágil  X X X X 

Técnicas e ferramentas de 

apoio 
X X X X X 

Produto mínimo viável  X X X X 

Equipe multidisciplinar    X  X 

Foco no cliente  X X X X 

Inovação tecnológica X  X X X 

Novos entrantes      

Interação com os clientes  X X X X 
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produto 
X     

Viabilidade técnica X  X X X 

Práticas gerenciais  X X X X 

Repetitividade e 

escalabilidade 
  X X X 
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Incubadoras   X X X 

Ideias criativas e inovadoras X X X X X 

Estágio inicial de 

desenvolvimento 
  X X X 

Empreendedorismo inovador   X X X 

Formação de parcerias   X X X 

Risco e incerteza   X X X 

Identificação dos clientes  X X X X 

Plano tecnológico      

Proposição de valor   X X X 

Segmentação de mercado     X 

Portfólio de produtos   X X X 

Plano de negócios   X   

Pesquisas de mercado   X   

Investimentos   X X X 

Formação de hipóteses  X   X 

Características dos clientes  X X X X 

Público-alvo  X X X X 

Requisitos dos clientes  X X X X 

Validação de hipóteses  X   X 

Características do produto X  X X X 

Características das startups  X X X X 

Criação de empresas  X X X X 

Prototipagem X X X X X 
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