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RESUMO

O presente texto visa apresentar uma melhoria na metodologia de gestão de negócio e

análise  de  viabilidade  de  um  produto  em  uma  startup  de hardware.  Os  processos  levam  em

consideração inicialmente o canvas com o modelo de negócio construído, em seguida esse modelo

será aplicado à análise fnanceira do plano de negócio, a fm de testar as proporcionalidades dos

custos e antecipar possíveis problemas. O processo tem como foco a métrica de custos fnanceiros

analisada em cada fase do projeto. A startup de  hardware Potiguar Energy foi criada e utilizada,

como projeto inicial, para validar os processos da metodologia. O trabalho traz como intuito criar

um método fácil de análise através do cruzamento de dados de duas ferramentas conhecidas, canvas

e plano de negócio, a fm de entender e planejar o empreendimento como um todo antes de tornar o

projeto inviável em longo prazo.

Palavras-chave: Startup, metodologia, gestão, custos, hardware.
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ABSTRACT

The  present  text  aims  to  present  an  improvement  in  the  methodology  of  business

management and feasibility analysis of a product in a hardware startup. The processes initially take

into  account  the  canvas  with  the  built  business  model,  then  this  model  will  be  applied  to  the

fnancial analysis of the business plan, in order to test the correlation of costs and to anticipate

possible problems. The process focuses on the fnancial cost metrics that is analyzed in each phase

of the project. The Potiguar Energy hardware startup was created and used as an initial project to

validate the methodology processes. The aim of the work is the creation of an easy analysis method

by crossing data from two known tools, canvas and business plan, in order to understand and to plan

the enterprise as a whole before making the project unfeasible in the long run.

Keywords: Startup, methodology, management, costs, hardware.
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 1 . INTRODUÇÃO

A inovação, segundo o Manual de Oslo (Oslo, 1997), é a implementação de um novo

produto (bem ou serviço), processo ou método aplicado às práticas de negócios que pode ser

uma implementação nova ou signifcativamente melhorada, uma única mudança ou uma série

de pequenas alterações. Ela é alicerçada pela tecnologia empregada em novos negócios com o

modelo Startups.

O termo  startup  é  tipicamente uma pequena empresa com características próprias,

planejada  e  projetada  para  crescimento  rápido,  desenvolvida  em  um  plano  de  negócio

escalável e fexível. Ou ainda, um empreendimento de risco, geralmente em um mercado novo

e emergente, com ampla possibilidade de crescimento e expansão, e que visa atender a uma

demanda  de  mercado  ou  necessidade  social  através  de  soluções  (produtos,  processos  e

serviços) inovadores (Abreu, 2017). 

As startups podem ser de vários tipos: sociais, compráveis, escaláveis,  fintechs e de

hardware Sua classifcação depende do objetivo e do retorno esperado. As startups sociais são

empresas com ou sem fns lucrativos cujo objetivo é gerar algo com impacto,  isto é, uma

mudança  altamente  positiva  para  a  sociedade.  Já  as  compráveis  (em inglês:  buyable) são

concebidas  para  serem  vendidas,  ao  longo  do  ciclo  de  vida  onde  recebe  investimento

geralmente de alto risco de investidores anjos ou capital para iniciativa de interesses coletivo

(crowdfunding),  vindo de diversas fontes físicas ou jurídicas, na qual o valor do projeto é

preestabelecido como meta e caso não seja atingido é devolvido aos doadores. As escaláveis

são empresas idealizadas para crescimento rápido, cuja meta do negócio é crescer de forma

exponencial e para isso necessitam de muito capital de risco. As fintechs, junção das palavras

em inglês fnanças e tecnologia, são  startups  que fazem uso de inovação e tecnologia para

aplicações no mercado fnanceiro com áreas de atuação em: pagamento,  gestão fnanceira,

empréstimos, investimentos, fnanciamentos, seguros, negociação de dívidas, moedas virtuais

e câmbio. Já as de  harware, são empresas de desenvolvimento de produtos físicos com alto

custo agregado em áreas de pesquisa, projeção, desenvolvimento e testes de um novo produto

ou  aprimoramento  de  um,  que  envolve,  complexidade,  tempo,  componentes  eletrônicos,

pessoal  bem treinado  de  engenharia  e  logística  (Blank,  2014).  Esse  trabalho  aborda  uma

startup de hardware.

Independente  do  tipo,  as  startups trazem  como  premissa  ser  uma  organização

temporária, usada para buscar um modelo de negócio replicável, sustentável e escalável sob

condições de extrema incerteza. Esta incerteza é um dos recorrentes causadores de erros nesse

modelo.  Pois  este  se  utiliza  constantemente  de  instrumentos  apropriados  para  executar

negócios  conhecidos,  quando  na  realidade  a  startup funciona  para  aplicar  uma  série  de

hipóteses não testadas que precisam ser submetidas à prova do cliente. As startups testam de
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forma intensiva ideias e procedem a correção de curso em dias ou semanas, e não em meses ou

anos  como  os  negócios  tradicionais,  a  fm  de  não  comprometer  o  caixa  e  eliminar  o

desperdício de tempo da equipe elaborando produtos e recursos que os clientes não querem

(Abreu, 2017). 

Logo, o objetivo principal deste trabalho é apresentar uma melhoria na metodologia

de gestão de negócio e análise de viabilidade de um produto em uma  startup  de hardware,

utilizando como método científco a pesquisa bibliográfca e a investigação-ação, ao construir

e testar uma startup e um produto de hardware para validá-la. 

Esse texto está estruturado em cinco partes. Esta introdução, que discorreu sobre o

que é inovação e o ambiente de negócio onde surgem as startups e quais os tipos existentes. O

Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, detalhando ferramentas de modelagem aplicadas a

startups como canvas e apresentando as diferenças entre ele e o plano de negócio. O Capítulo

3 discute a melhoria de processo onde as entradas do canvas podem ser testadas e repensadas

ao se inserir o elemento custo detalhado do plano de negócio, e que embora haja os mesmos

elementos com outros nomes no canvas e no plano de negócio, diversos fatores atrelados a eles

podem interferir no custo e na viabilidade do projeto. O Capítulo 4 aborda a aplicação dessa

metodologia  proposta  na  startup de  hardware  Potiguar  Enegy,  criada  para  validá-la.  O

Capítulo  5  apresenta  a  trajetória  da  gestora  de  inovação,  responsável  pela  proposição  da

metodologia e implementação dessa metodologia e autora desse trabalho. Por fm, no Capítulo

6 são feitas as considerações fnais.
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 2 . REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme descreve Blank (2014) em seu livro  The Startup – owner’s manual, as

startups supunham conhecer o caminho correto para sua jornada e adotaram a metodologia de

desenvolvimento do produto (Fig. 1), lançamento e gestão do ciclo de vida quase que de modo

idêntico aos processos ensinados na escola de negócios e utilizados em grandes companhias.

Esse procedimento prevê plano de negócio detalhado, itens e pontos de checagem e metas para

cada passo até obter o produto fnal – tamanhos de mercado, estimativa de vendas, elaboração

dos documentos com requisitos de marketing, recursos do produto. E ao fnal, mesmo com

todos esses  processos,  o  fato  era  que  em empresas  grandes  ou  pequenas,  gigantes  e  bem

estabelecidas ou em startups, nove entre dez produtos fracassavam. 

Uma realidade em produtos de alta ou baixa tecnologia, online ou não, fnanciados ou

não, bens de consumo ou produção, por utilizarem instrumentos apropriados para negócios

conhecidos, que não corresponde a realidade do novo cenário das startups, onde o foco saiu do

processo de lançamento do produto para a metodologia de descoberta do cliente (Fig.  2) ou

prova do cliente.

Fig. 1: Metodologia de desenvolvimento de produto

Fonte: (BAXTER,2016)
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Durante muitos  anos  um produto  era  um objeto  físico,  que  se  podia  tocar.  Eles

alcançavam o consumidor por um canal físico de vendas. Um dos progressos no comércio foi a

invenção de produtos que eram ideias ou promessas que não existiam na forma física como:

seguro de vida, ações e títulos. Nos anos 70, o software começou a ser comercializado como

um produto separado de qualquer computador.  A capacidade de comprar  bits  era um novo

conceito, combinado com um computador na forma de aplicações, que resolvem problemas e

divertem as pessoas. Eles eram vendidos em lojas varejistas especializadas em um canal físico.

Com a Internet,  criou-se um novo canal e uma nova classe de empresas com proposta de

vender produtos físicos pela rede de computadores. Setores inteiros (livros, músicas, vídeos,

flmes, viagens, lojas, ações e títulos) foram transformados e alguns desapareceram. Passou-se

a agir sobre informações online pois, além de produzir uma aprendizagem mais rápida, possui

menor custo que as anteriores.

Descobriu-se durante a última década que as velhas regras, ferramentas para negócios

e canais não são mais aplicáveis, que há a necessidade de um novo processo para adaptar

agilmente a nova liberdade de ação que os canais e produtos possibilitam, mantendo o foco na

descoberta  do  clientes,  processo  que  organiza  as  hipóteses  através  do  entendimento  das

necessidades do cliente,  ao mesmo tempo que reduz a necessidade de colocar dinheiro na

frente e eliminar desperdícios de tempo, energia, dinheiro e esforço, checando com o cliente a

veracidade delas e rapidamente corrigindo o que estiver errado. 

Além do problema da metodologia correta (Abreu, 2017) cita ainda como razões para o

fracasso de muitas empresas e produtos: (i) a incerteza; (ii) a falta de problemas endereçados

às  dores  do cliente  –  não olham para  os  reais  problemas do  cliente,  pensam primeiro  na

tecnologia e não entendem, de fato, qual problema estão resolvendo ou minimizando; (iii) falta

de capital de giro – dinheiro necessário para o negócio funcionar, pagar os custos fxos como:

Fig. 2: Metodologia de descoberta do cliente

Fonte:(BLANK, 2014)
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aluguel, funcionários, energia elétrica, fornecedores, o que não é fácil no Brasil em função do

alto  risco,  e  de  alta  propensão  a  falhas;  (iv)  falta  de  equipe  certa  –  diversifcada  e  com

capacidade de adaptação a mudança inesperadas e não linear por se estar inserido em um

sistema capitalista dinâmico; (v) falta de um modelo de negócio apropriado  –  conjunto de

ideias  básicas  que  irão  inspirar  um plano estratégico  do  negócio.  Esses  riscos  podem ser

minimizados ao se aplicar uma melhoria da metodologia, que neste trabalho será aplicado em

um caso real de uma startup de hardware.

 2.1 Metodologia de descoberta do cliente 

A construção do modelo  de negócio  é  uma etapa  após a  defnição do problema e

proposta de solução e anterior à construção do plano de negócio. Ela descreve a lógica de

criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização, além de permitir uma melhor

análise  e  refexão sobre  como a  empresa  promete  e  alcança  seus  objetivos.  O modelo  de

negócio utiliza a ferramenta de gerenciamento estratégico Canvas ou Business Model Canvas

(BMC), dinâmica e menos formal, pode ser utilizada e modifcada sempre que necessário a fm

de construir de forma simples uma ideia e um padrão de gestão a ser testado.

 A primeira etapa para transformar uma boa ideia em um negócio é criar um modelo

que faça sentido em termos de escalabilidade e repetição. Além disso, ele deve ser simples o

sufciente  para  que  possa  ser  compartilhado  com  terceiros  sem  grandes  problemas  de

entendimento. Dentre muitas metodologias e ferramentas de modelagem de negócios, uma das

técnicas  mais  utilizadas  atualmente  é  o  BMC  (Fig.  3)  construído  pelo  suíço  Alexander

Osterwalder  em  2008.  O  modelo  possui  nove  quadros  que  detalham  informações  sobre

produtos,  clientes,  canais  de  vendas,  criação  de  demanda,  projeção  de  receitas,  parceiros,

recursos, atividades e estrutura de custo (Abreu, 2017). 
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Utilizar o quadro do modelo de negócio como guia facilita localizar onde e como

realizar as reformulações, uma vez que a equipe pode visualizar no diagrama suas alternativas

e compreender o que precisa ser modifcado. A cada revisão e reformulação que é feita em

função  do  feedback  do  cliente,  os  fundadores  reconfguram  o  diagrama  do  modelo

incorporando as mudanças. Ao longo do tempo, os múltiplos diagramas (Fig.  4) podem ser

reunidos em um álbum, cujas imagens em sequencia mostram a evolução do do modelo de

negócio (Blank, 2014).

Além de utilizar o quadro como uma fotografa instantânea do negócio, ele é válido

Fig. 4: Evolução do modelo de negócio

Fonte:(Blank, 2014).

Fig. 3: Business Model Canvas traduzido

Fonte:(Osterwalder, 2008).
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para rastrear a busca pelo modelo de negócio, a qual muitos comentam ou solicitam mas, cuja

construção não é tão simples, porque varia de acordo com as características da empresa.  O

diagrama traz  simplicidade  por  analisar  o  negócio  sob nove aspectos  com suas  hipóteses

apresentados em uma única página. Os campos do Canvas serão detalhados nas subseções

2.1.1 a 2.1.8.

 2.1.1 Proposta ou oferta de valor

A hipótese  da  proposta  de  valor  relaciona-se  ao  produto  ou  serviço  oferecido  ao

consumidor. Pode ser separada em três áreas distintas: (i) visão do produto, (ii) recursos e

benefícios do produto e (iii) Mínimo Produto Viável (MVP).

Segundo (Roam, 2012), a visão do produto representa três aspectos importantes: (i) a

marca – o que deve ser lembrado pelo cliente, (ii) a função – o que deve ser feito pelo produto,

e (iii) o conteúdo – o que o cliente deve saber para ter uma boa experiência.

Recursos são  coisas  que  os  engenheiros  estão  manufaturando  e  benefícios são  a

solução  para  os  problemas  dos  clientes  ou  os  motivos  que  levarão  as  pessoas  a  usar  ou

comprar o produto. Com base na lista de características pode-se modelar os benefícios do

produto segundo a perspectiva do cliente: Há algo novo? Melhor? O ideal é que o produto

resolva uma massa crítica de problemas, ofereça um conjunto convincente de benefícios ou

atenda uma necessidade ainda não expressa, como, por exemplo: economia de dinheiro ou

acréscimo de mais um cliente. Nessa etapa é importante saber também o que não incluir.

Já o MVP é o menor conjunto possível de recursos que dá autonomia ao produto para

solucionar o ponto mais crítico de um problema e demonstrar seu valor. Ele é uma tática para

evitar desperdício de horas de engenharia (Qual o menor ou menos complicado dos problemas

que o cliente estará disposto a pagar para ver resolvido?) e custos iniciais de projeto. Uma

estratégia para dispor ao cliente  o produto e  receber  as respostas o mais cedo possível.  E

também um instrumento para gerar o máximo de aprendizagem em curto espaço de tempo.

 2.1.2 Segmento de mercado e de clientes

O  segmento  de  mercado mostra  que  nem  todas  as  startups  são  iguais.  Entre  as

diferenças,  conta-se  o  relacionamento  entre  os  novos  produtos  e  seus  mercados.  Têm-se:

produto novo para um mercado existente; produto novo para um mercado novo; segmentar um

mercado com baixo custo de entrada; segmentar um mercado com novo nicho; clonagem de

modelo que deu certo.

O tipo de mercado infuencia todas as decisões, pois determina as respostas dos clientes

à startup, além de condicionar atividades e custos, exigindo descobertas, MVP, estratégias de
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vendas e marketing diferentes.

Já  o segmento de clientes  descreve quem são os  consumidores e  seus  problemas,

necessidades e paixões. Produtos são vendidos porque satisfazem necessidades, compreendê-

las implica reconhecer suas origens, as quais indicam: (i) um problema latente, pois possuem

um problema, mas não sabem qual; (ii) um problema passivo, pois conhecem o problema, mas

não  estão  motivados  ou  conscientes  da  oportunidade  de  mudança;  (iii)  urgente,  quando

reconhecem o problema, mas ainda não fzeram nada sério para solucioná-lo; (iv) uma visão,

quando tiveram uma ideia para resolvê-lo e até criaram uma solução caseira,  porém estão

dispostos  a  pagar  por  algo  melhor.  Mas,  nem  todo  produto  resolve  problemas.  Alguns

divertem, informam, trazem retorno emocional ou fantasia. Por isso a importância de entender

quem os compram e o tipo de cliente (Quadro 1) disposto a pagar por ele. 

Quadro 1: Tipos de Clientes

Tipo de cliente Descrição

Usuários finais
Aqueles que tocam, usam, amam ou odeiam o produto. Infuenciam no

processo de escolha e venda do produto

Formadores de opiniões

Mercado,  setor  online  ou  não,  um grupo de  indivíduos  com atitudes

pioneiras  em  tendências,  estilos  e  opiniões.  Produtos  em  cortesia,

remuneração, eventos importantes são várias maneiras de atraí-los.

Recomendadores

Sua opinião pode impedir ou fechar uma venda. Comitê de um hospital,

profissional  conhecido  e  respeitado,  marca  ou  pesquisa  externa

respeitada.

Compradores econômicos
Pessoas  chaves  no  processo  decisório  da  empresa,  infuenciam  ou

decidem o processo de compra ou orçamentos.

Tomadores de decisões Autoridades máximas na área de compras.

Fonte: (Blank,2014)

Identifcar as hipóteses do perfl demográfco e psicológico,  tudo o que se conhece

sobre o comprador (Saudável? Mora em apartamento? etc), infuencia em alguns aspectos do

modelo de negócio como relacionamento com o cliente, canais e modelo de receitas, conforme

cita (Blank, 2014). Ao perceber o perfl do cliente é importante considerar que ele interage

com amigos,  familiares,  colegas  de  trabalho,  e  sua  infuência ou satisfação pode ajudar  a

fechar novas vendas.

 2.1.3 Canais de vendas:

Conforme (Blank, 2014), os canais de venda podem ser físicos ou digitais, ambos

exigem atividades distintas na criação de demanda e operam em faixas de preços diferentes.
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Cada canal possui um conjunto de pontos fortes, fracos, além de custos diferentes (Anexo 1).

Alguns são indiretos,  pois requerem intermediário,  revendedores  (distribuidores,  varejistas,

montadores), os quais vendem aos usuários fnais (Fig. 5). 

Até que a companhia tenha feito a validação com o cliente, deve escolher um canal de

vendas que apresente maior potencial e focar nele, excluindo todos os outros. A empresa está

na fase de testes e expandindo suas hipóteses, precisa concentrar-se no aprendizado.

 2.1.4 Relacionamento com o cliente

Segundo (Blank, 2014), relacionamento com consumidores são estratégias e táticas

para: atrair, manter e aumentar os clientes. Item mais importante para as  startups, atrair é

conhecido como criar demanda, direcionar os clientes ao canal (ou canais) de venda escolhido.

Esse processo tem quatro etapas distintas no canal físico: (i) conhecimento, (ii) interesse, (iii)

avaliação  e  (iv)  compra,  defnida  como  funil  de  relacionamento  com  o  cliente  (Fig.  6).

Fig. 5: Opções de canais de distribuição

Fonte:(Blank, 2014)
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Conhecimento ou conscientização possibilita aos consumidores em potencial o contato com o

produto ou serviço ou então pensarem neles. Interesse signifca que a mensagem não pode ser

ignorada, ainda que o cliente não esteja no ponto de compra. Avaliação segue no momento em

que inclui  uma proposta  irresistível  que leva a pessoa a  considerar.  Já  a  compra,  vem na

sequência à avaliação.

A tática de manter oferece aos clientes razões para continuar com a companhia e o

produto. Algumas táticas são apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2: Táticas para manter o cliente

Tática para manter o cliente Descrição

Programa de fidelidade Vantagens para reter clientes.

Contatos telefônicos Agradecer a preferência e verificar a satisfação com o produto.

Boletins de atualização Dicas de como o cliente pode melhor aproveitar o produto.

Monitorar questões de 
atendimento ao cliente

Monitorar  reclamações  como  fator  vinculado  a  rotatividade  de
consumidores.

Elevar o custo do cliente em 
trocar de produto

Reduzir a rotatividade do seu produto pelo do concorrente mediante
contratos  de  longo  prazo,  tecnologia  exclusiva  ou  dados  que  não
possam ser transferidos com facilidade.

Fonte: (Blank, 2014)

A retenção do cliente só é efetiva quando os clientes fornecem seus dados pessoais,

permitindo serem contatados por representante da companhia dispostos a fazê-los comprar

mais. Os elementos referenciais específcos para monitoramento e ações de retenção incluem:

padrões de compra (volume, frequência, interrupção), número de reclamações e pedidos de

reembolso e inclusões, grau de participação e recompensas em programas de fdelidade.

Por último, aumentar  envolve, além de obter novos clientes mediante indicações e

referências, vender a eles mais do que vêm habitualmente comprado. 

Fig. 6: Funil do relacionamento com o cliente

Fonte:(Adaptado de Blank, 2014)
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 2.1.5 Recursos principais

Identifca os recursos externos críticos para o sucesso do negócio e como encontrá-los

e garanti-los.  As quatro categorias de recursos principais são: físico,  fnanceiro,  humano e

intelectual. Recursos físicos são as instalações da empresa e os produtos e serviços. Recurso

financeiro é o dinheiro, vital para a empresa, nas startups podem vir de fontes como: família,

amigos,  financiamento  coletivo  (crowdfunding), capital  anjo  e  parceiros  corporativos  mais

recorrentes. Os recursos humanos distribuem-se em três categorias: conselheiros pessoais que

podem ser: mentores, professores ou treinadores que ajudarão a alavancar a carreira pessoal;

consultores que auxiliarão a promover o sucesso da companhia e profssionais, funcionários

qualifcados  que  representam  a  diferença  no  crescimento  da  empresa.  A  propriedade

intelectual assegura o direito de impedir que outros façam uso de sua criatividade. Os ativos

que  podem  ser  protegidos  são  a  tecnologia  aplicada,  tais  como  código  fonte,  design  de

equipamentos,  arquitetura,  processos  e  fórmulas  ou  também marca,  logotipo  ou  nome do

domínio. 

 2.1.6 Parcerias principais

Parceiros chaves ou principais proporcionam capacidades, produtos ou serviços que a

startup não pode ou prefere não desenvolver sozinha. As parcerias dividem-se em quatro áreas

principais:  (i)  alianças  estratégicas,  (ii)  cooperação  entre  concorrentes,  (iii) esforços  de

desenvolvimento de novos negócios conjuntos e (iv) relacionamentos com fornecedores chave.

Segundo (Blank,  2014),  alianças  estratégicas  entre  companhias  não concorrentes

entre si podem encurtar a relação de coisas que uma startup precisa para construir e oferecer

um completo produto e serviço. Para os produtos físicos, a aliança entre parceiros pode prover

treinamento, instalações e serviços, acessórios, vendidos com a marca ou não.  Cooperação

entre concorrentes e  esforços de desenvolvimento de novos negócios conjuntos  em regra

ocorrem em uma fase posterior à startup. É uma forma de trabalhar com um competidor direto

para repartir custos ou mercados. Já os relacionamentos com fornecedores chave podem ser

a  fonte  de  terceirização  de  funções  importantes  tais  como:  folha  de  pagamento,  recursos

humanos, benefícios e contabilidade. Os fornecedores terceirizados atuam como extensão do

negócio aumentando o conhecimento aprimorando a efciência  da  startup e  tornando mais

enxuta a estrutura de custos. Os parceiros serão capazes de fexibilizar o tempo de entrega,

requisitos de ordem de compra, condições de crédito e preço dos primeiros dias.
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 2.1.7 Receitas e custos

Receitas são os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação

de  serviços.  Já  os  custos são  gastos  que  possuem  uma  ligação  direta  com  a  produção,

comercialização de bens ou de serviços. São os gastos atrelados à atividade fm da empresa.

Quanto mais se vende, mais esses gastos aumentam. Já os investimentos são gastos realizados

na empresa com o objetivo de trazer mais receita, melhorar a imagem da empresa ou com

intenção de retorno. 

Conforme (Blank, 2014), quanto ao fuxo de receitas têm-se duas hipóteses comuns

para testar se cobrem os custos da startup: (i) hipótese sobre tamanho do mercado por número

de clientes,  por exemplo: 10% mercado de 1 milhão corresponde a 100 mil clientes e (ii)

hipótese de canal, em conjunto com estimativa de volume e custo. Quanto às fontes de receitas

na área digital há uma ampla variedade de fontes de receitas (Quadro 3) comparativamente aos

canais físicos, pois nestes, as vendas de produtos são a origem primária de receitas. 

Quadro 3: Fontes de receitas

Tipos de fontes de receitas Descrição

Vendas Produto, aplicativo ou serviços. Transações únicas que podem
levar a vendas subsequentes.

Assinaturas Software,  games,  produtos  online  que  são  comercializados
mediante assinaturas mensais.

Pague pelo uso Produtos web obtém receitas derivadas do maior ou menor uso,
com assinaturas ou opção de desconto com o volume.

Receita por indicação Pagamentos por encaminhar tráfego ou clientes a outros sites
ou produtos digitais.

Receita por filiação Remuneração por indicação ou comissão de sites de terceiros
por direcionar clientes a ele.

Aluguel de listas de e-mail Sites de assinaturas e associados alugam listas de e-mails de
clientes selecionados a parceiros e anunciantes.

Back-end de ofertas Programas que ampliam recursos adicionados a outros e geram
ganho no momento da compra.

Fonte: (Blanck, 2014)

Segundo (Abreu, 2017) a percepção do valor tem duas perspectivas bem particulares.

Na visão do comprador,  o  valor  é  obtido  pela  subtração da  utilidade  que  um produto  ou

solução lhe proporciona, pelo preço que foi pago por ele. 

Por outro lado, a visão da empresa que vende, o valor é obtido pela subtração do preço

cobrado pelos custos de produção. Dessa forma o valor da inovação só é percebida quando as
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variáveis de utilidade, preço e custos estão alinhadas e todos os interessados que participam

dessa cadeia possuem essa percepção (Fig. 7).

As startups  deparam-se  com muitas  possibilidades  de escolha  do modelo  de preço

(Quadro 4), que efetivamente gera a receita.

Quadro 4: Modelos de preço

Modelos de preço Descrição

Precificação por 
valor percebido

Baseia-se no valor característico do produto, em vez de seu custo.

Precificação 
competitiva

Posicionamento  de  produto  em  relação  à  concorrência,  em  geral  em
mercados existentes.

Volume Aplicado quando se quer estipular múltiplas compras ou acessos.

Precificação por 
portfólio

Para  empresas  com  diversos  produtos  e  serviços,  cada  um  com  custo  e
utilidades diferentes.

Modelo razor-blade
O produto em si, ou parte dele, é gratuito ou vendido a preço mais baixo,
porém gera vendas recorrentes e muito lucrativas de outro a ele associado.
Um desafio às startups, devido ao alto custo inicial.

Assinatura
Apesar de comumente está atrelado a estratégias de software foi pioneiro em
produtos físicos.

Leasing
Reduz o desembolso inicial dos clientes. Propicia ganhos constantes ao longo
dos anos.

Precificação com 
base no produto

Normalmente utilizado em bens físicos, visa o máximo de receita por volume.

Fonte: (Blanck, 2014)

Fig. 7: Valor da Inovação

Fonte: (Abreu, 2017)
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 2.1.8 Canvas aplicado a startup de hardware

A partir do Canvas tradicional, tem-se aperfeiçoado para diversas fnalidades e áreas

dentre elas voltadas para sistemas embarcados1 - sistemas embutido em uma placa, com uma

ou mais unidades de processamento dedicadas a uma função específca – a adaptação dessa

ferramentas  visa  organizar  o  que  vai  ser  construído  em  um  sistema  embarcado  e  até

dimensionar  a  quantidade  de  trabalho que precisa  ser  feita,  alterando para  isso  apenas  as

perguntas e os nomes de alguns campos do Canvas tradicional (Fig.  8), enquanto outros são

mantidos: parcerias, proposta de valor, custo etc, descritos a seguir (Taras, 2017).

Entre os campos do Canvas tradicional que foram adaptados para essa fnalidade no

planejamento ágil do produto, destacam-se: 

No campo  Entradas serão respondidos questionamentos  como: Quais  os tipos  de

informações que o sistema irá capturar? Qual a fonte de alimentação? 

No de Interface com o usuário: O usuário/desenvolvedor interage com o sistema?

Como o desenvolvedor confgura o sistema? O desenvolvedor testa? A fábrica testa? 

No campo  Arquitetura,  conhecimento e  bibliotecas:  Qual  a  arquitetura  base  do

sistema? Principais dispositivos? Blocos e bibliotecas se possuir? Precisam ser desenvolvidos?

Em  Conectividade:  Com quais  os  sistemas há interação? Há algum protocolo de

comunicação? 

Na caixa Saída são feitos os seguintes questionamentos: Que tipos de dados o sistema

1 “computer  systems  that  are  part  of  larger  systems and they  perform some of  the requirements  of  these

systems”(CRNKOVIC,2005)

Fig. 8: Canvas para Startup Hardware

(Fonte: Taras, 2017)
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gera? Quais relatórios ele precisa? Para onde os dados são enviados e por quem são utilizados?

Quais são as notifcações de erro? 

Já  em  Funções  e  funcionalidades,  perguntas  como:  O  que  faz  esse  sistema

embarcado em especial? Possui atualizações? De que foma elas são feitas? 

Outros  campos  já  descritos  nos  tópicos  do  campos  do  Canvas  tradicional  são

mantidos,  adaptando  as  perguntas  e  respostas  à  complexidade  inerente  a  empresas  de

construção de hardwares eletrônicos:

Parceiros:  Quem  são  os  principais  fornecedores  de  componentes?  Quem  são  os

principais desenvolvedores externos? Quem são os principais parceiros de tecnologia? Gera

patente? Que recursos principais está sendo adquirido a partir dos parceiros? Quais atividades

principais os parceiros realizarão?.

Atividades chave: Quais são as atividades chave para desenvolver o hardware? Qual

a equipe técnica? Precisa de protótipo? Necessita de testes? Há regulamentações e normas que

o hardware tem que atender?.

Proposta de valor: Qual problema o seu hardware resolve? Quais os diferenciais

(características) do seu hardware em relação aos concorrentes?

Relacionamento com os clientes: Como a empresa irá dar o suporte para as dúvidas

do seu hardware? Como a empresa irá trocar as peças com defeito? Como serão os termos de

garantia do seu hardware? Como a empresa irá  dar suporte de instalação? Qual  o tipo de

contrato (serviços, compra, comodato)? 

Segmento de clientes: Para quem estar se desenvolvendo o hardware?

Principais  recursos: Quem vai  trabalhar  no Projeto?  Com que dinheiro  se  farão

protótipos e lotes piloto? Quais os recursos principais para desenvolver o hardware?.

Distribuição  e  vendas: Como  e  onde  será  disponibilizado  aos  clientes  o  seu

hardware? 

Estrutura  de  custos: Quais  são  os  custos  mais  caros  do  seu  hardware

(desenvolvedores,  componentes,  parceiros  de  tecnologia)?  Há  recursos  para  fabricar  a

quantidade mínima para atingir o preço ideal de venda? e

Fontes de Receitas: Os clientes estão dispostos a pagar suporte para confguração e

instalação? Os clientes estão dispostos a pagar por treinamentos? Os clientes estão dispostos a

pagar aluguel pelo uso do hardware?.

Acrescido a toda a complexidade de questionamentos desse tipo de produto, tem-se a

necessidade de pensar em um volume mínimo capaz de cobrir os custos. Não será decrito em

maiores detalhes o Canvas de Sistemas Embarcados por estar fora do escopo de gestão tratado

neste trabalho. Mas, a simples conscientização desses parâmetros pode ajudar a reduzir os

encargos que antes pareciam arbitrários. É o que será apresentado no processo do Capítulo 3 e

referenciado no Apêndice 1.
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 2.2 Plano estratégico de negócios

O plano de negócio é uma ferramenta usada na etapa posterior ao canvas para conhecer

o mercado ou confrmar a viabilidade de uma ideia ou hipóteses anteriormente apresentada

pelo canvas sob o ponto de vista mais amplo com custos do produto e da empresa, no presente

e futuro, infuenciando muitas vezes a repensar hipóteses de custo, receita, produtos e clientes

anteriormente apresentados no canvas. Ele é um documento estático, específco, detalhado, de

elaboração demorada e que detalha a execução e desenvolvimento do negócio, descrevendo

uma visão abrangente da viabilidade do conjunto (empresa e produto), considerando fatores

que impactam direta ou indiretamente, em curto e longo prazo nos custos do produto e da

empresa. 

O plano de negócio é composto por um conjunto de conceitos alguns já descritos no

canvas com uma nomenclatura diferenciada, mostrada no Quadro 5 5.

No entanto, do plano de negócio serão descritos nas Subseções 2.2.1 a 2.2.8 apenas os

itens relevantes para a métrica custo,  a  fm de analisar  no Capítulo 3 de que forma essas

informações se relacionam e impactam na viabilidade fnanceira da  startup Potiguar Energy

(analisada no Capítulo 4 e demonstrada no Apêndice 1).

Quadro 5: Nomenclatura relacionada entre canvas e plano de negócio

Canvas Plano de Negócio

Proposta de valor Produto ou serviço

Segmento de cliente Público alvo

Atividades chave Fornecedores

Parceiros Fornecedores

Relacionamento com o cliente Estratégias promocionais

Canais Estrutura de comercialização

Recursos Plano operacional

Receita Plano financeiro

Custo Plano financeiro

 2.2.1 Setores de atividade

Nesse item é defnido qual  é  o  negócio da empresa e  qual(is)  setor(es)  a  empresa

pretende atuar:  (i)  agropecuária  –  são os  negócios cuja  atividade principal  diz  respeito  ao

cultivo  do  solo  para  a  produção  de  vegetais  e/ou  à  criação  e  tratamento  de  animais;  (ii)

indústria  –  são as empresas que transformam matérias primas em produtos acabados,  com
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auxílio  de  máquinas  ou  manualmente;  (iii)  comércio  –  são  as  empresas  que  vendem

mercadorias  diretamente  ao  consumidor,  no  caso  do  comércio  varejista,  ou  aquelas  que

compram do fabricante para vender no varejo; (iv) prestação de serviços  –  são as empresas

cujas atividades não resultam na entrega de mercadorias e, sim, no oferecimento do próprio

trabalho ao consumidor. 

 2.2.2 Forma jurídica

Constituição formal da empresa através de sua forma jurídica ou a maneira pela qual

ela será tratada pela lei, assim como o seu relacionamento jurídico com terceiros. As formas

jurídicas  mais  comuns  para  as  micro  e  pequenas  empresas  são:  (i)  Microempreendedor

Individual, pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário

através de inscrição feita gratuitamente pela Internet; (ii) Empresário Individual, pessoa física

que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de

serviços  e  que  responde  com  o  seu  patrimônio  pessoal  pelas  obrigações  contraídas  pela

empresa; (iii) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é a empresa constituída

por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, e que responde por dívidas apenas

com  seu  patrimônio,  e  não  com  os  bens  pessoais  do  titular;  e  (iv)  Sociedade  Limitada,

sociedade  composta  por,  no  mínimo,  dois  sócios,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  cuja

responsabilidade  de  cada  sócio  é  limitada  ao  valor  de  suas  cotas,  mas  todos  respondem

solidariamente pela integralização do capital social (Sebrae, 2009).

 2.2.3 Enquadramento tributário

O  Simples  Nacional  destina-se  às  empresas  que  se  benefciam  da  redução  e

simplifcação dos tributos, além do recolhimento de um imposto único. O enquadramento no

Simples está sujeito à aprovação da Receita Federal e considera a atividade e a estimativa de

faturamento anual da empresa.  A lei  também prevê benefícios quanto à desburocratização,

acesso ao mercado, ao crédito e à justiça, o estímulo à inovação e à exportação. Empresas não

optantes pelo Simples estarão sujeitas ao recolhimento dos seguintes tributos e contribuições:

IRPJ  –  Imposto  de  Renda  Pessoa  Jurídica;  PIS  –  Contribuição  para  os  Programas  de

Integração Social; COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; CSLL –

Contribuição Social  sobre o Lucro Líquido; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

(para indústria); ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercado (para indústria, comércio e

serviços de transporte intermunicipal e interestadual); ISS – Imposto sobre Serviços (prestação

de serviços). 
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 2.2.4 Fornecedores

O mercado fornecedor compreende todas as pessoas e empresas que irão fornecer as

matérias  primas e  equipamentos  utilizados para a  fabricação ou venda de bens  e  serviços

(equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, matérias primas, embalagens, mercadorias e

serviços), o qual infuencia no preço unitário de fabricação (Sebrae, 2009).

 2.2.5 Estrutura de comercialização

A estrutura de comercialização diz respeito aos canais de distribuição, isto é, como

seus produtos e/ou serviços chegarão até os seus clientes. 

 2.2.6 Plano operacional

Descreve,  etapa  por  etapa,  como  será  a  fabricação  dos  produtos,  a  venda  de

mercadorias, a prestação dos serviços e, até mesmo, as rotinas administrativas. Identifca que

trabalhos serão realizados, quem serão os responsáveis, que impostos incidem sobre pessoal,

assim como os materiais e equipamentos necessários (Sebrae, 2009).

 2.2.7 Plano financeiro

Determina o total de recursos a ser investido para que a empresa comece a funcionar. O

investimento total é formado pelos:

a)  Investimentos fxos: corresponde a todos os bens que devem ser comprados para que o

negócio possa funcionar de maneira apropriada.

b) Capital de giro: montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa,

compreendendo a compra de matérias primas ou mercadorias, fnanciamento das vendas e o

pagamento das despesas.  Inclui  o estoque inicial,  caixa mínimo e ciclo fnanceiro.  Para o

cálculo da necessidade líquida de capital de giro é preciso defnir os prazos médios de vendas,

compras  e  estocagem.  O  estoque  inicial é  composto  pelos  materiais  (matérias  primas,

embalagens, etc.) indispensáveis à fabricação de seus produtos ou pelas mercadorias que serão

revendidas.  Caixa  mínimo é  o  capital  de  giro  próprio  necessário  para  movimentar  seu

negócio. Representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os

custos até que as contas a receber de clientes entrem no caixa. Corresponde a uma reserva

inicial de caixa. Quanto maior a necessidade líquida de capital de giro em dias, maior será o

caixa  mínimo.  Ciclo  financeiro corresponde  ao  período  médio  entre  o  pagamento  de
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fornecedores e o recebimento da venda do produto, que infuencia diretamente na quantidade

de capital de giro que a empresa deve ter para manter suas atividades (Santos, 2011).

c)  Investimentos  pré  operacionais: Compreendem os  gastos  realizados  antes  do início  das

atividades da empresa, isto é, antes que ela comece a vender. São exemplos as despesas com

reforma (pintura,  instalação elétrica,  troca de piso,  etc.)  ou mesmo as taxas de registro da

empresa.

 2.2.8 Investimento total

É a soma estimada de todos os valores para investimentos fxos, fnanceiros e pré

operacionais, é o momento de conhecer o total a ser investido no negócio.

 2.2.9 Demonstrativo de resultados do exercício

Trata-se  da  demonstração  fnanceira  que  mostra  a  dinâmica  ou  acumulativa  das

receitas,  custos  e  despesas  realizadas  por  uma  empresa  ao  longo  de  um período  do  ano

(Santos, 2011). 

Considerando os  itens  de um canvas  e de um plano de negócios  é proposta  uma

metodologia de análise fnanceira aplicada a uma startup de hardware no setor de energia.
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 3 . MELHORIA DE PROCESSO APLICADO A STARTUPS

Na  modelagem  da  análise  de  viabilidade  proposta  como  melhoria  foram  usados

ferramentas de análise de fuxo.  A etapa de análise de viabilidade inicia com o processo em

que  os  retângulos  representam ações  a  serem desenvolvidas  e  que  trazem como  resposta

documentos, a saída do primeiro documento produz informações ou hipóteses a serem testadas

em etapas da ação seguinte (validação) a fm de tomar uma decisão e confrmar a hipótese que

dará  origem  ao  modelo  de  negócio  fnal  viável  com  base  na  métrica  custo  e  na

proporcionalidade valores investido em cada etapa sem inviabilizar os demais (Fig.  9). Os

campos do Canvas serão identifcados no plano de negócio e testados sob a métrica custo, com

base nos dados, algumas hipóteses serão revistas ou confrmadas.

Quando se está construindo o Canvas deve-se ter a consciência de que o produto e o

negócio são dois projetos que possuem etapas e requisitos particulares, o produto é um item do

negócio (Fig. 10) que se relacionam e infuenciam a maioria das decisões de viabilidade do

projeto como: custo, receita (retorno) e investimento, mínimo produto viável (MVP) que pode

ser alterado conforme seja viável ou não.

Fig. 9: Processo de viabilidade geral
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 3.1 Fases do processo de viabilidade de um produto

Nas Subseções 3.1.1 a 3.1.6 será detalhada cada etapa do fuxograma da (Fig.  11),

relacionando os conceitos referentes a métrica custo descrita na etapa anterior do plano de

negócio e no quanto cada decisão em cada etapa impacta na viabilidade fnanceira de um

produto de hardware em uma Startup.

 3.1.1 Processo Empresa

Tudo tem início com a defnição do produto. No plano de negócio, a proposta do valor,

que é gerada no Canvas,  vai dar origem ao tipo de produto/serviço oferecido,  e conforme

fuxograma de teste de hipóteses da (Fig.  11), dará origem à ação Empresa onde deverá ser

considerado: (i) em que setor de atividade este produto está inserido (agropecuária, indústria,

comércio ou serviço),  (ii)  que  nível  de complexidade  esse  produto exige,  (iii)  que equipe

especializada irá necessitar para produzi-lo, (iv) se os membros desta equipe serão sócios, o

que implicará em como a empresa está inserida juridicamente, (v) quantos funcionários poderá

ter,  nos  custos  da  tributação  de  acordo  com o  nicho  de  atividade  (alíquotas  do  Simples

Nacional, de acordo com área e faturamento da empresa), custos de investimento conforme a

barreira de entrada do segmento, se existem grandes empresas na mesma área, o preço do

produto, e todos esses nos custos no faturamento mensal e anual. A partir desse ponto toma-se

Fig. 10: Produto como item do negócio
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a  decisão  se  o  custo  do  produto  é  aceitável  (de  acordo  com  a  proporcionalidade  de

investimento nesse item, se consome mais de 50% do orçamento inviabiliza os demais) em

função de toda infraestrutura da empresa a ser construída e prossegue ou se é necessário já

repensar a complexidade dessa etapa inicial.

O  item  Segmento  de  Cliente  deve  ser  pensado  na  ação  Empresa,  visto  que  este

dependerá do tipo de produto ou serviço a ser ofertado. O Segmento de Cliente do Canvas

fornecerá informações no plano de negócio ao item público alvo que será determinante para:

(i) a defnição do preço - do quanto o cliente pode ou quer pagar. Isso interfere no ciclo de vida

da empresa e do produto, no nicho de fornecedores; (ii) valor do preço da concorrência, visto

que produtos com discrepâncias altas de preço podem gerar ausência de confabilidade no

produto ou na tecnologia empregada; e (iii) na barreira de entrada das empresas concorrentes

frente ao investimento necessário para entrar ou manter-se no segmento.

 3.1.2 Processo Fornecedores

Sendo  o  custo  aceitável,  na  segunda  ação  do  Fluxograma  (Fig.  11),  denominada

Fornecedores, é necessário pensar a cadeia de suprimentos, em seus problemas, soluções e

custos. Os fornecedores são locais, nacionais ou internacionais? Todos os insumos necessários

são encontrados no mesmo lugar? Pois, isso implica em custos com frete, prazo de entrega e

de  produção,  taxas  de  importação,  acrescido  aos  custos  totais  de  fabricação  caso  seja

importado,  que  onera  muito  o preço  fnal,  caso não tenha  muito  valor  agregado.  Deve-se

observar  nesse item também, preço e  prazo  de  pagamento ao fornecedor  e  quantidade de

estoque ou tempo de reposição. Esse prazo deve ser compatível com a forma de pagamento

oferecida ao cliente (parcelada, à vista, custos envolvidos no cartão, depósito) pois, interfere

no quanto de investimento com capital  de giro será necessário para manter a empresa em

funcionamento e o pagamento dos fornecedores enquanto o caixa é reposto. Quanto menor o

custo total, maior o faturamento mensal e anual, menos é necessário capital de giro. Nesse

momento toma-se decisão se o custo com fornecedor é aceitável, se sim, prossegue para testar

a hipótese e ação Infraestrutura, se não, reavalia o fornecedor ou o conjunto empresa/produto.
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Fig. 11: Metodologia de análise de custo de um produto
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 3.1.3 Processo Infraestrutura

Sendo o custo do fornecedor aceitável, parte-se para testar a ação Infraestrutura. Aqui é

avaliado quais itens serão necessários à construção ou manutenção da empresa em curto ou

longo prazo (imóveis alugado ou próprio, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, até

mesmo veículos caso haja atendimento ao cliente), sem perder de vista os cálculos de: (i) taxas

de depreciação –  máquinas de 10%, equipamentos de 20%, móveis e utensílios de 10% e

veículos de 20%, pois possuem vida útil limitada (máquinas de 10 anos, equipamentos de 5

anos, móveis e utensílios de 10 anos e veículos de 5 anos); (ii) manutenção –  máquinas de

1,5%, equipamentos de 1%, móveis e utensílios de 0,25% e veículos de 4% ao ano; além de

(iii) seguro – máquinas de 1%, equipamentos de 1%, móveis e utensílios de 0,5% e veículos de

5% (Sebrae, 2011).

 3.1.4 Processo Recursos Humanos

Nesse momento  toma-se decisão se o custo com infraestrutura é  aceitável,  se  sim,

prossegue para  testar  a  hipótese  e  ação Recursos  Humanos ou plano operacional,  se  não,

reavalia o conjunto empresa/produto e como torná-los menos onerosos.

Sendo o custo da infraestrutura aceitável, há necessidade de pensar o pessoal fora da

equipe  ou  recursos  humanos  pertinentes  ao  funcionamento  da  empresa,  como:  assessor

jurídico para contratos e ações trabalhistas; auxiliar administrativo para dar suporte a assuntos

diversos; contador para organizar os tributos e folha de pagamento; equipe técnica de apoio

aos produtos e serviços da empresa; e uma equipe de vendas mais efciente que efetivamente

geram receita ao negócio, o que requer pensar entre 40% e 50% de impostos para cada pessoa

contratada mesmo com salário mínimo e taxas de comissão, o que onera muito o custo total do

produto, caso ele não possua muito valor agregado, simplicidade de fabricação ou custo de

produção  pequeno.  Nesse  momento  toma-se  decisão  se  o  custo  com recursos  humanos  é

aceitável, se sim prossegue para testar a hipótese e ação Marketing, se não, reavalia o custo de

infraestrutura para esse tipo de produto.

 3.1.5 Processo Marketing

Sendo o custo de recursos humanos aceitável, é preciso analisar a hipótese dos canais

de vendas e se eles possuem suporte a públicos distintos. Caso o canal seja a Internet ou TV e

remeta à necessidade de um público nacional, se for um produto físico há de se considerar a

necessidade de frete, suporte a pagamento em cartão de 5% a 7% em cada venda e um estoque

maior, o que gera um conjunto de custos adicionais ao custo de todo o processo e onera o
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preço  fnal  do  produto  ao  cliente,  podendo  torná-lo  inviável.  Nesse  momento  toma-se  a

decisão se o custo com marketing é aceitável e a hipótese correta, partindo-se para a ação de

somar os custos das ações de todo o processo e saber se o cliente pagaria aquele preço que

cobrem os custos em curto ou médio prazo. Caso o cliente não aceite, é mais viável reavaliar o

custo gerado pelos canais de vendas ou ações promocionais para um público local com menos

custos adicionais.

 3.1.6 Processo Custos Totais

Ao  fnal,  caso  os  custos  totais  (Empresa,  Infraestrutura,  Fornecedor,  Recursos

Humanos e Marketing) possam ser custeados pelo preço que os clientes pagarão, se atende ao

cliente e se houver realmente clientes para esse conjunto de negócio e produto, ele é viável.

Caso contrário, é necessário repensar o processo, a começar pelo produto, serviço e segmento

de cliente e mercado, mais simples, mais enxuto, com menos barreira de entrada.

Esse conjunto de planejamento possibilita que uma startup descubra, não apenas após

o lançamento do produto, que não há muitos clientes visitando seu site, trazendo amigos ou

fechando pedidos, que os clientes não se multiplicam em larga escala, que os produtos não

atendem as expectativas e o custo de distribuição foi alto demais. E aos poucos procuram

entender onde ocorreram erros, como se gastou tanto dinheiro e como consertar o estrago. É

natural que todas as empresas queiram expor e vender seus produtos no mercado, contudo, isso

não deve ser efetuado antes que a companhia saiba a quem está vendendo e por que ela irá

comprar, ou ainda, se é viável. As empresas estabelecidas põem o modelo de negócio no modo

executar,  pois  clientes,  problema  e  rol  de  características  dos  produtos  são  conhecidas,  as

startups por terem uma estrutura e premissas diferentes necessitam operar no modo pesquisa,

no qual testam e comprovam suas hipóteses preliminares. Elas aprendem com resultados de

cada teste, reelaboram as hipóteses e voltam a pô-las a prova, na busca de um modelo de

negócio sustentável, repetível e lucrativo. Não perguntar ao cliente é menosprezar a lógica de

que se as premissas estiverem equivocadas, talvez seja necessário pensar e modelar de forma

diferente (Blank, 2014).

Considerando  as  características  específcas  das  startups e  a  necessidade  de  testes

preliminares das hipóteses, o Capítulo 4 discute essa metodologia aplicada a uma startup da

área de hardware.
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 4 . MELHORIA DE PROCESSO EM STARTUP DE ENERGIA

Nesse capítulo será apresentada a construção da startup de hardware Potiguar Energy e

da aplicação do processo a essa startup de hardware.

 4.1 Contexto do setor energético

Para a industria e comércio, a falta ou o uso inefciente da energia elétrica interfere

diretamente no preço dos produtos e na margem de lucro das empresas. O que tem tornado a

efciência energética ponto marcante em discussões sobre o uso da energia. Por defnição, a

efciência energética consiste da relação entre a quantidade de energia empregada em uma

atividade e aquela disponibilizada para sua realização (ABESCO, 2017). 

Atualmente,  a  efciência  energética  industrial  e  o  potencial  para  melhorias  são

analisados através de indicadores energéticos e melhores práticas industriais. Eles são úteis

para perceber  os padrões  de utilização de energia,  identifcar  inefciências  de uso,  estimar

potencial de conservação e conceber políticas que melhorem a economia da energia. Ele pode

ser defnido como o processo de medição de desempenho face a uma referência ou comparar

performance em diferentes períodos de tempo ou sob condições operatórias diferentes a fm de

perceber melhor as diferenças existentes, quantifcá-las e averiguar as causas (Fonseca, 2015),

através  de  ferramentas  analíticas  que  permitam  concretizar  uma  gestão  mais  efciente  da

energia consumida e detectar inefciências. 

 4.2 Normas para produtos de hardware na área de energia 

Enquanto  melhores  condições  não  são  efetivadas,  normas  e  regulações  legais  são

inseridas  ao  contexto  de  energia  a  fm de  reduzir  efeitos  negativos  ao  setor  e  criar  uma

padronização e métricas para as tecnologias que são inseridas nesse mercado, seja na fase

inicial,  ao pensar o projeto,  usando o Manual de P&D – Pesquisa e  Desenvolvimento,  da

Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  (ANEEL,  2012);  na  fase  intermediária,  através  de

melhores práticas de pesquisa e desenvolvimento do Guia de M&V – Medição e Verifcação

(ANEEL, 2012) da ANEEL; e na fase fnal de inserção do produto no mercado regulado por

leis e agências reguladoras, como a homologação da Agencia Nacional de Telecomunicações

(ANATEL) que regula a inserção de produtos comercializáveis com uso de tecnologias de

comunicação e a norma 61000-4 (IEC- 2016) de compatibilidade eletromagnética, além das

melhores práticas da gestão de energia defnidas pela norma internacional 50.001(ISO, 2011).

O Manual de P&D da ANEEL estabelece critérios em um projeto de energia como:

originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade dos custos. O produto principal pode
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ser caracterizado como: conceito ou metodologia; software; sistema; material ou substância;

componente  ou  dispositivo;  máquina  ou  equipamento.  O  critério  originalidade  avalia  o

enquadramento do projeto como atividade de P&D (ANEEL, 2012) e a aplicabilidade dos

resultados avalia potencial de aplicação (área, segmento, classe e número de consumidores,

etc.)  justifcada  e  comprovada  por  meio  da  verifcação  de  funcionalidade  (testes  em

laboratório, testes de campo, de tipo ou de rotina, etc.) (ANEEL, 2012). 

Já a norma ABNT NBR 50001 (ISO, 2011) estabelece que as organizações promovam

processos e sistemas necessários para melhorar o rendimento energético, incluindo a efciênciaefciência

energéticaenergética (relação  quantitativa  de  desempenho),  usouso (aplicação  da  energia)  e  consumoconsumo

(quantidade de energia aplicada),  com a fnalidade de conduzir a redução das emissões de

gases do efeito estufa, o custo de energia e outros impactos ambientais relacionados, através da

gestão sistemática de energia. Ela é baseada na estrutura de melhoria contínua, incorporando a

gestão de energia nas práticas diárias organizacionais (KNOPES, 2009). As  startups de

hardware ou empresas nascentes que fabricam equipamentos concentram o desenvolvimento

de seus produtos em dispositivos de diagnóstico ou medição.

Ao prosseguir  para  o produto  fnal  “todo equipamento  que  faz  uso  de  serviços  de

telecomunicações deve obrigatoriamente ser submetido a processo de certifcação, requisito

obrigatório para fns de comercialização e utilização no País” (Resolução 242 da ANATEL,

2000).  Essa  certifcação  assegura  a  compatibilidade  eletromagnética  (EMC).  Essa

compatibilidade  refere-se  à  Interferência  Eletromagnética  (EMI)  e  à  Susceptibilidade

Eletromagnética,  ou seja,  espera-se que todos os  equipamentos  elétricos  e  eletrônicos  não

causem interferência em outros equipamentos, nem em seu próprio circuito (IEC 61000-4,

2016). A certifcação é executada por Organismos de Certifcação Designados (OCD), que

emitem certifcados de conformidade de ensaios para a Anatel após submissão de todos os

testes de caráter técnico como: tensão mínima e máxima, corrente, potência, frequência, ruído,

distância, ganho da antena, tecnologia, faixa de operação, carga resistiva, carga indutiva, a

depender do nível de complexidade do produto, de suas peculiaridades e número de testes

necessários (ANATEL, 2015). 

É  adequado  que  o  projeto  de  placas  de  circuito  impresso  e  projetos  de  circuitos

eletrônicos levem em consideração os rigores de EMC. O uso de dispositivos de proteção

permitem uma  maior  durabilidade  do  equipamento.  É  comprovado  que  sistemas  que  não

levam em consideração os rigores exigidos pela EMC, se tornam muito caros a longo prazo,

pois apresentam mais defeitos, têm maior custo de assistência técnica e de garantia, além do

suporte técnico especializado exigido para tais equipamentos ser mais custoso. Eventualmente,

pode-se até prejudicar a instalação, tornando a difícil (IEC 61000-4, 2016). Mas, seu custo alto

inviabiliza a disseminação de produtos inovadores.
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 4.3 Produtos Concorrentes

Face a ausência de produtos de monitoramento na maioria dos estabelecimentos foi

realizada  a  compra  de  equipamentos  equivalentes  ou  concorrentes  ao  que  estava  sendo

proposto e pesquisado para avaliação (Quadro 6).

O WiFi Wireless Smart Socket é um plug individual comumente utilizado quando há

necessidade de testar o consumo de um item específco (Fig. 12).

O WiFi Sonoff é um medidor individual, sem plug, comumente utilizado geralmente

em ambientes de automação predial embutido na parede (Fig. 13). 

Já o Multimedidor Elétrico Trifásico de 100A com garras  no quadro é comumente

utilizado para medir um conjunto de equipamentos (lâmpadas, ar condicionados) residencial

ou empresarial. Ele geralmente é disposto no quadro de energia conectados aos fos fase do

ambiente (Fig. 14).

Fig. 13: Sonoff Frontal

Fig. 12: WiFi Smart Socket externo e interno
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Quadro 6: Características dos equipamentos concorrentes

Modelo Função
Problemas encontrados

Preço Adaptador Software Relatório Técnico Corrente Anatel

Plug Smart
Contagem
de energia

 10
dólares

Importado Limitado Não Sim 13A Não

Sonnof

Contagem
de energia

(necessita
eletricista)

16
dólares

Importado

Limitado e
necessita
wifi para

configurar

Não Sim 16A Não

Multimedidor
Elétrico

Contagem
de energia

(necessita
eletricista)

1300
reais

Nacional

Inseguro e
necessita
wifi para

configurar

Sim Sim 100A Não

Em (Ferreira, 2012) são apresentados os principais equipamentos de monitoramento e

medição no mercado atualmente. Mas, em grande parte dos estabelecimentos comerciais ou

industriais  e  nas  próprias  residências  no  Brasil  nota-se  uma  ausência  desses  tipos  de

equipamentos, seja pela complexidade de uso, custo proibitivo visto que, a grande maioria ou

são importados portanto acrescido de taxa de importação e padrão de  plug internacional, ou

software com informações  muito técnicas (tensão,  corrente,  potência,  impedância,  fator  de

potência, potência aparente, etc) de modo que os dados não se traduzem em informações úteis

capazes de gerar informação com consequente mudança de comportamento e redução de custo

efetivo de energia. 

 4.4 Startup Potiguar Energy

O projeto teve início em 2016,  inicialmente como parte  integrante de um projeto

interdisciplinar  de  graduação  do  curso  Superior  em  Redes  de  Computadores  do  Centro

Fig. 14: Multimedidor Trifásico
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Universitário do Rio Grande do Norte (UNIRN) como piloto em inovação, voltados para a

área de energia e evoluiu para o desenvolvimento de um produto a fm de validar a pesquisa. 

Foi iniciado o processo de planejamento, explorando algumas ideias para o primeiro

teste de mercado com um dispositivo individual de medição de energia. Foram descritos os

requisitos, tecnologia, revestimento e componentes. Construída a primeira versão do protótipo

como  plug de medição individual, além dos requisitos de software e montagem da primeira

versão do aplicativo (Fig. 16). Nessa etapa, o produto pôde ser apresentado de forma simples

para  publicações  em eventos  locais,  como:  CIENTEC (Semana  de  Ciência,  Tecnologia  e

Cultura)  da  UFRN  (UFRN,  2016);  EPOCA  (Escola  POtiguar  de  Computação  e  suas

Aplicações) (EPOCA, 2016); CONIC (Congresso de Iniciação científca do RN do UNIRN)

(UNIRN, 2016); e no evento nacional: Desafo Campus Party entre universidades, ocorrido em

São Paulo/SP – Campus Future (Fig. 15), o qual teve boa tração (aceitação) (PEGN3, 2018). 

Fig. 16: Protótipo 1

Fig. 15: Competição Campus Future
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O desafo HuB Global era uma competição do programa Pequenas Empresas e Grandes

Negócios (PEGN) da Rede Globo de Televisão, dentro da Campus Party (G1, 2016), que tinha

como  título:  Tá  procurando  um  investidor?  E  sua  função  era  selecionar  um  projeto

empreendedor e dar visibilidade a fm de encontrar investimento. O projeto da Potiguar Energy

foi vencedor. Após essa etapa, o projeto fez seleção e foi aprovado para a pré incubação do

Inova Metrópole e no Mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação, ambos na UFRN.

A competição Hub Global acrescentou duas matérias para mostrar o desenvolvimento

de uma empresa nascente de tecnologia. Houve visibilidade do projeto e confrmação através

de  pesquisa  de  mercado  de  interesse  pelo  produto  e  perfl  do  cliente  (PEGN2,2016).  Foi

realizado  o  planejamento,  valoração  e  viabilidade  fnanceira  do  plug  (tributos,  taxas  e

percentagem de contratação de pessoal), conversa com parceiros e visitas in loco para validar a

necessidade do produto e o segmento de cliente, a qual possibilitou a evolução dos protótipos

(Fig. 17).

Paralelo ao desenvolvimento do projeto,  algumas oportunidades de relacionamentos

profssionais e conselhos com profssionais da área foram realizadas, como a visita ao Campus

Google-SP para uma avaliação com os Gestores  (Fig.  18)  e a divulgação do projeto para os

canais  Futura,  Globonews  e  Globo  através  do  programa  Pequenas  Empresas  Grandes

Negócios, além de cursos na área de gestão na própria incubadora. 

Fig. 17: Evolução dos protótipos
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 4.5 Aplicação do processo na startup Potiguar Energy

O processo foi desenvolvido após um ano de fundação da startup de hardware baseado

na experiência,  erros,  acertos  e estudo bibliográfco. Ao aplicar  o fuxograma da (Fig.  11)

obteve-se o resultado, baseado nos cálculos fnanceiros do Apêndice 1. Havia sido defnido a

ideia,  baseado  na  construção  do  Canvas  (Fig.  19),  no  início  do  projeto  sem,  no  entanto,

considerar  a  métrica  custo  envolvida  em cada  etapa  do  projeto,  ou  elaborado o  plano  de

negócio.

Fig. 19: Canvas da tomada do Protótipo 1 da Potiguar Energy

Fig. 18: Avaliação dos investidores anjos



43

 4.5.1 Processo Empresa

Como  é  comum  em  projetos  de  hardware,  juntou-se  os  componentes  eletrônicos,

iniciou-se  o  desenvolvimento  das  funções  técnica  (funcionalidades)  e  foi  negligenciado  o

planejamento da viabilidade do processo completo e todas as suas etapas como descrito na

(Fig. 20).

Ao  observar  os  custos  do  produto  da  tomada  de  medição,  no  setor  de  atividade

industrial (CNAE - Classifcação Nacional de Atividade Econômica - fabricação de aparelhos

e  equipamentos  de  medida,  teste  e  controle)  em  que  estava  inserido,  a  equipe  técnica

necessária  (04 sócios,  03 funcionários),  a  forma jurídica (Sociedade Limitada atende a  lei

12.441/2011 – de modo a atender a quantidade de funcionários e sócios), a tributação relativa

ao setor tem uma alíquota 4,5% do faturamento (Quadro 7), conforme Item 7 do Apêndice 1.

A partir da forma jurídica passou-se a repensar a viabilidade dessa etapa inicial, visto

que no resultado fnal para pequenas quantidade de até 1032 unidades anuais os custos de

construção da empresa acrescentou um peso adicional e inviabilização dos custos fxos desse

produto.

Fig. 20: Subitens do processo empresa
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Quadro 7: Simples Nacional - Indústria - 2018

Faixa Receita Bruta em 12 meses (R$) Alíquota Valor a Deduzir (R$)

1º  Até 180.000,00 4,50% -

2º  De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% 5.940,00

3º  De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 13.860,00

4º  De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 22.500,00

5º  De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 85.500,00

6º  De 3.600.000,01 a 4.800.00,00 30,00% 720.000,00

Fonte:(Receita Federal, 2018)

Além disso,  o  modelo  de  tomada  individual  não  atendia  à  necessidade  do  cliente

residencial,  pois  durante a  pesquisa de mercado constatou-se que sua necessidade não era

reduzir desperdício e consumo, mas saber se estaria pagando o justo pela operadora, e mudar

comportamento de consumo não é tão simples. Outro ponto é que o custo de venda conforme a

concorrência era de R$139,00. Além de não cobrir os custos, o usuário residencial não estava

disposto a pagar mais de R$100,00 em uma tomada medidora, o que inviabilizaria a venda em

grandes quantidades  de modo a ser viável,  devido a própria  motivação. Já ao pesquisar o

cliente  industrial,  constatou-se que a  motivação era adequada a  defnida  pela  empresa,  de

reduzir  desperdício  e  otimizar  consumo  mas,  por  limitações  técnicas  (limite  de  corrente

elétrica) não atendia a esse público, o que ocasionou prejuízo fnanceiro de insumos, tempo e

necessidade de retrabalho da equipe. 

Foi feita uma adequação dos produtos/serviços às necessidades do mercado, e o maior

desafo foi decidir que recursos serão adotados em cada lote. Ao modularizar e reestruturar o

projeto anterior, os problemas de cadeia de suprimentos detalhados eram os mesmos, mas 90%

do projeto anterior foi utilizado, modularizando as placas a fm de gerar diferentes produtos

com placas combinadas, fazendo os ajustes quanto às proteções e capacidade de medição que

passou a  suportar  correntes  altas,  trazendo vantagem no preço unitário  do produto  que já

poderia ser incrementado em função da corrente suportada e disponibilização de informações

de custo de energia, passando a ser atrativo ao cliente de consumo mais elevado. Como os

problemas  de  projeto  já  eram  conhecidos,  o  período  de  tempo  de  adequação  foi  menor,

aproveitando  o  projeto  original  (no  entanto,  este  outro  projeto  está  fora  do  escopo  deste

trabalho). 

Feita a revisão, do processo empresa e repensado o produto, fazendo-o ter maior valor

agregado,  e  confrmado  o  cliente  que  tenha  interesse  e  possa  ser  atendido  pelo  produto,

passou-se à análise do fornecedor. 
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 4.5.2 Processo Fornecedor

 Constatou-se na análise  de fornecedor  que  a  logística e cadeia  de suprimentos  de

eletrônicos para o Rio Grande do Norte é defciente, pela distância entre o Estado e os canais

de distribuição mais adequados aos produtos que estavam sendo desenvolvidos (componentes

eletrônicos) que incorreram em custos maiores, prazos de entrega mais longos e até mesmo em

perdas.

Após  simulação  dos  custos  fnanceiros  nesse  processo,  constatou-se  que  haviam

algumas variáveis que inviabilizavam o projeto para pequenas quantidades (e  se o projeto

tivesse baixo valor agregado e alto de produção), nominalmente (Fig. 21): a gestão da cadeia

de  suprimentos,  o  frete,  a  taxa  de  importação  e  o  prazo  de  entrega  dos  componentes  e

produção (Fig. 22).

Além da distância, nem todos os itens são encontrados no mesmo distribuidor sendo

ele nacional, em sua maioria nas regiões Sul e Sudeste, o que torna o frete ainda mais caro. Se

Fig. 21: Subprocesso Fornecedor

Fig. 22: Cadeia de fabricação
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a procura for por um único fornecedor capaz de entregar todas as peças (a maioria vem de

outros países),  tem-se impostos  da ordem de 60% do custo dos  componentes,  com tempo

inversamente proporcional ao custo de frete. Logo, o produto agora com uma corrente maior e

alto valor agregado já conseguiria cobrir esses gastos. Esse valor também poderia ser diluído

em  uma  escala  de  compra  maior,  visto  que  o  frete  dependendo  do  fornecedor  pode  ser

invariável,  independente  da  quantidade  de  componentes,  e  o  preço  dos  itens  depende  da

quantidade, que se for acima de certos limites reduz consideravelmente os custos. 

Nessa etapa também deve ser considerado o tempo de entrega e a quantidade de

estoque (Item 9 do Apêndice 1), pois interferem diretamente na quantidade de capital de giro

que a empresa deve ter para funcionar.

 4.5.3 Processo Infraestrutura 

A empresa  esteve  pré  incubada  no  INOVA/UFRN  desde  fevereiro  de  2016  a

setembro de 2017, a fm de aumentar a rede de relacionamentos (parcerias), fazer cursos de

capacitação e acompanhamento por uma equipe multidisciplinar de negócios e reduzir o custo

com infraestrutura visto que o projeto estava em processo nascente e sem clientes. Apesar das

incubadoras  representarem  uma  ótima  estrutura  durante  o  período  de  construção  de  uma

empresa é necessário pensar a construção da empresa em um prazo de 3 a 5 anos, e todo

investimento necessário para sua manutenção (Fig.  23)  e  cadeia  de fabricação do produto

(conforme Itens de 1 a 8 do Apêndice 1).

O processo Infraestrutura após a análise fnanceira mostrou-se extremamente inviável

para pequenas quantidades (1032 unidades anuais) e para apenas esse produto, visto que o

faturamento não cobre os custos de construção, impostos e fxos da empresa para um produto

de alto custo de produção e baixo valor agregado para o segmento de mercado escolhido, ao

contrário, o custo de venda representa o dobro do valor de faturamento. O que precisou ser

revisto desde o início modifcando o público e o valor do produto.
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 4.5.4 Processo Operacional

Ao  longo  do  desenvolvimento  do  projeto  foi  observado  durante  as  reportagens,

procuras e acessos aos canais virtuais de divulgação, que a maioria dos clientes iniciais do

plug era dos estados de SP, RJ, MG e CE, e que atender esses clientes incorreria em gastos

adicionais de cartão de crédito e frete, além de uma logística mais elaborada (Fig. 24), o que

implicaria  em  custos  maiores  de  infraestrutura  e  recursos  humanos.  Houve  mudança  de

estratégia para atender inicialmente a um público local, como a equipe é multidisciplinar, os

primeiros clientes podem ser atendidos diretamente por esta, sem a necessidade de uma maior

equipe de atendimento,  suporte e instalação, diminuindo o impacto no orçamento no curto

prazo.

 Por fm, será apresentado no Capítulo 5 a trajetória do gestor de inovação e impacto

dela no desenvolvimento do produto e da metodologia.

Fig. 23: Cadeia de fabricação

Fig. 24: Cadeia de pedido do cliente
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 5 . GESTOR DE INOVAÇÃO – CINO

Como  nenhuma  empresa  opera  autonomamente,  especialmente  na  concorrência

global e na era da conectividade, faz parte de um ecossistema, de uma rede de organizações e

indivíduos específcos em que os participantes dependem, apoiam ou existam numa relação

simbiótica com outros. Algumas empresas utilizam com êxito a inovação de seu ecossistema,

de maneira que seria  mais difícil ou  caro por outras vias. A inovação e os ecossistemas de

inovação podem ajudar  com preferências (aos seus concorrentes e parceiros), exclusividade

(relações exclusivas com os ecossistemas) e padrões (apoio para um padrão da indústria que o

favorece).

CInO, do inglês Chief Innovation Officer, representa o perfl do gestor do processo de

inovação dentro da organização que identifca estratégias, oportunidades de negócios e novas

tecnologias e, em seguida, desenvolve novas capacidades, modelos de negócios e estruturas

para servir essas oportunidades. Como parte de uma startup, a própria razão da existência é a

de transformar uma ideia em uma empresa, por meio de uma inovação.

Durante o início do projeto, etapa anterior ao mestrado, a equipe Potiguar Energy

participou  de  competições  entre  universidades  e  de  congressos,  a  qual  visualizou  a

possibilidade de desenvolver um produto. Paralelo ao mestrado, a CInO da Potiguar Energy,

juntamente com a equipe, desenvolveu o produto a ser testado com o cliente, e no ecossistema

do mestrado construiu a base teórico-conceitual,  através  de debates  e  simpósios,  de como

visualizar  problemas  e  possibilidades  para  o  produto  que  estava  sendo  construído  e  a

importância do processo de gestão de uma empresa e do produto (Fig. 25).

Fig. 25: Evolução do Projeto

Entre  outras  discussões,  foi  estuda  a  inovação,  segundo  o  modelo  de  Etzkowitz

(Tríplice Hélice), que é baseado na relação de três atores, universidade-empresa-governo. Eles

são organizações com fnalidades diferentes mas, que buscam o mesmo propósito, promover o

desenvolvimento  tecnológico  sustentável  e  a  inovação.  A  universidade  direciona  suas
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estratégias para a criação de um valor econômico e social sobre os conhecimentos criados, o

governo é o intermediador, buscando assegurar garantias tanto para a universidade quando

para  a  empresa  (Gomes,  2015).  Além  da  importância  da  pesquisa,  de  ter  ciência,  da

propriedade intelectual e das leis que regem essas relações.

Sobre gestão  da  inovação percebeu-se que para  uma inovação ser  completa  deve

haver uma transação comercial envolvendo uma invenção e gerar riqueza (Shumpeter, 1988).

Andrew (2007) complementa essa ideia quando afrma que, o maior desafo para as empresas

não é falta de ideias, mas saber administrar bem a inovação, de forma que ela proporcione o

retorno pretendido para o investimento feito pela instituição em termos de dinheiro, tempo e

pessoal. Nesse sentido a Universidade organiza o uso do conhecimento para transformá-lo em

inovação, as empresas devem trazer seus problemas para a academia e auxiliar no processo de

gestão dos produtos, o governo adequar os incentivos em inovação às barreiras de entrada ao

mercado.  Pois,  sem infraestrutura  e  pessoas  qualifcadas,  ninguém desenvolve  tecnologia.

(Cassadi, 2014).

E sobre fnanças, percebeu-se que conceitos como valuation/avaliação (Santos, 2012),

representa o cálculo do risco das atividades operacionais de uma empresa, comparada a mais

alta renda gerada em alguma aplicação alternativa. Considerando o cenário brasileiro, ele é

caracterizado  pela:  (i)  concorrência  agressiva;  (ii)  difculdades  de  acesso  ao  crédito  para

fnanciamento  de  capital  de  giro,  que  é  o  dinheiro  em  caixa  para  honrar  compromissos

imediatos;  (iii)  elevada carga  tributária  sobre a  lucratividade  e  constante  dependência  dos

fuxos de caixa operacional, que é a movimentação fnanceira, entradas e saídas de capital, em

um determinado período de tempo, ampliado por fatores sistêmicos: infação (crescimento dos

preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período), juros (remuneração

por empréstimo em dinheiro) e câmbio (preço do moeda estrangeira em relação a nacional).

Ao relacionar esses conceitos às empresas nascentes (startups) essa tarefa torna-se

difícil  em função  da  disponibilidade  de  histórico  anterior  com informações  detalhadas  da

atividade operacionais relacionadas a: (i) objeto social: natureza da atividade operacional com

projeções  em  épocas  de  crescimento,  estabilidade  e  recessão  econômica;  (ii)  quadro

administrativo:  informações  referentes  a  gestores  e  proprietários  (experiência,  sucessão

administrativa  e  idoneidade),  o  que  infuencia  nas  decisões  estratégicas  (investimento,

fnanciamento e geração de riquezas) e nos riscos administrativos e de mercado; (iii) quadro

funcional:  funcionários  da administração,  produção e  comercialização para  se  conhecer  os

desembolsos salariais, benefícios e índices de rotatividade; (iv) carteira de clientes: vendas por

produtos, valores, regiões e direcionamento (setor privado, público, interno, externo) e formas

de  recebimento,  pois,  quanto  maior  o  planejamento,  menor  a  exposição  a  riscos  não

controláveis,  decorrentes  de  ações  econômicas  (infação,  juros  e  câmbio),  governamentais

(redução  de  prazo  de  crédito,  abertura  de  mercado,  aumento  de  carga  tributária)  ou
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concorrenciais (redução de preço, aumento de prazo); (v) carteira de fornecedores: compras

por produtos, valores, regiões e direcionamento (setor privado, público, interno, externo) e

formas de recebimento, pois quanto maior a diversifcação, menor a exposição a riscos não

controláveis (oscilação cambial,  escassez de matéria prima);  (vi)  participação no mercado:

monitoramento do histórico de participação da empresa diante de seus principais concorrentes,

evolução,  manutenção  e  involução  com  projeções  simulados;  e  (vii)  situação  fnanceira:

levantamento do histórico e a análise da situação contábil-fnanceira da empresa com base em

ferramentas, como: fuxo de caixa (movimentação fnanceira, de entradas e saídas de capital,

em um determinado período de tempo) e retornos de investimentos.

Nos debates sobre relação de dados, gestão de projetos e sistemas embarcados nos foi

apresentado uma nova forma de ver os dados e aplicar as tecnologias. E da importância de

suas correlações. O que fez com que a curva de aprendizagem do CInO fosse ascendente e

signifcativa no desenvolvimento desse trabalho.

Após  o  mestrado  pretende-se  aplicar,  através  de  um  software,  a  metodologia

apresentada a startups com adição de cruzamento de dados auxiliando o gestor na tomada de

decisão.



51

 6 . CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi descrito pode-se comprovar que o planejamento fnanceiro aliado as

ferramentas  certas  e  ágeis  para  o  modelo  atual  das  startups proporciona  uma visão  mais

abrangente dos problemas em cada fase do negócio de modo a identifcar de forma fácil os

problemas de modelo e de projeto a fm de minimizar o retrabalho e as perdas fnanceiras.  

Além  das  ferramentas  certas,  a  metodologia  proporciona  uma  visão  de  produtos

endereçados às dores do cliente (ao invés de pensar primeiro na tecnologia), evitando falta de

capital  de giro (dinheiro necessário para o negócio funcionar,  pagar  os  custos fxos como

aluguel,  funcionários,  energia  elétrica,  fornecedores)  e  modelo  de  negócio  apropriado

(conjunto de ideias básicas que irão inspirar um plano estratégico do negócio); razões que

levam ao fracasso muitas empresas e produtos, as quais serão minimizados, se os problemas

forem conhecidos. O que pode ser comprovado pelas difculdades vivenciadas pela startup de

hardware  Potiguar  Energy  antes  da  aplicação  da  metodologia  como:  cadeia  de  produção

defciente, modelo de negócio e clientes incorretos, produto com baixo valor agregado. Além

disso,  existe  uma  maior  complexidade  nos  projetos  de  produtos  de  hardware  no  Brasil,

principalmente na área de energia, em virtude de todas as suas regulações.

Por  fm,  como sugestão  para  trabalhos  futuros  tem-se  a  aplicação  da  melhoria  de

processo  de  forma  automática  em um sistema,  de  modo  a  comparar  resultados  e  sugerir

correções a  startups de modo geral, não apenas as de  hardware. Visto que projetar custos e

entender  impostos  muitas  vezes  não  é  uma  tarefa  trivial  para  os  jovens  que  estão  se

aventurando na incrível experiência de erros e acertos de construir uma empresa. 
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Anexo 1 - Canais de distribuição

Quadro 8: Canais de distribuição

Canais Vendas diretas Representantes de vendas Revendedores Distribuidores 
varejistas

Distribuidores 
atacadistas

Fabricantes de 
equipamentos originais

Função

Realizadas pelo 
pessoal de vendas 
da empresa aos 
consumidores fnais 
(pessoas físicas ou 
jurídicas) ou para 
outros 
revendedores.

Vendedores independentes, 
representam inúmeras 
companhias, fazendo o papel 
de um canal ou corrente de 
vendas, atuando em áreas 
regionais, alguns 
nacionalmente. Trabalham, 
normalmente, com produtos 
compatíveis, mas que não 
concorrem entre si. 

Comercialização de volumes 
médios e pequenos de bens de 
consumo. Intermediários entre
fabricantes e varejistas. 
Podem ser uma outra 
modalidade agregando valor 
(de instalação, integração e 
montagem de diferentes 
fabricantes). 

Compram os produtos
e os comercializam 
para outras empresas 
ou consumidor fnal, 
exibindo e 
promovendo um 
grupo limitado e 
seleto deles. 

Movimentam uma 
quantidade enorme de 
mercadorias. É raro 
lançarem um novo produto 
sem antes preceder a um 
bem sucedido teste de 
mercado em um conjunto de
suas lojas.

Adquirem produtos que 
serve como componente 
de um produto maior. Em 
uma startup muitas vezes a
marca, a imagem e a 
identifcação são 
absorvidas pelo processo 
de produção que muitas 
vezes fcam invisíveis para
o usuário fnal.

Pontos
Fortes

Elevado nível de 
controle/supervisão,
equipe de vendas 
focada nos produtos
da empresa.

Rápida de distribuição 
nacional.

Rápido de distribuição 
nacional, com custo 
proporcional e sem despesa 
antecipada.

Promovem atenção 
personalizada e 
podem promover ou 
exibir um produto que
apreciem.

Distribuição maciça e 
marketing efciente.

Potencial de vendas 
expressiva.

Pontos
Fracos

Difculdade de 
encontrar pessoas 
qualifcadas e 
talentosa para 
vendas. 

São leais aos clientes deles e 
não aos produtos.

São leais aos clientes deles e 
não aos produtos. Exige 
treinamento, incentivo. Tem 
metalidade de tomador de 
pedido. Podem ter direito de 
devolver o produto. 

Difcil e oneroso 
montar um negócio 
tendo este como 
principal canal.

Longo tempo para o 
fabricante dispor o produto 
nas lojas, reduzido controle 
de marketing, menor 
oportunidade de exercer 
infuência. Mercadorias 
encalhadas podem ser 
devolvidas e prazo de 
recebimento muito longo.

Baixas margens. Nenhum 
benefício para a marca ou 
visibilidade para a startup.

Custo

Preço e a margem 
de lucro pode não 
suportar os gastos 
adicionais com 
comissões e tributos
inseridos na folha 
de pagamento.

O método de remuneração 
mais comum é 
comissionamento e 
participação nas vendas.

Normalmente não pagam até 
que o produto tenha sido 
vendido.

Procuram trabalhar 
com altas margens de 
lucro (2x o custo) para
compensar os altos 
gastos operacionais e 
baixos volumes.

Exercem enorme infuência 
nos fabricantes, cobrando 
valores para seus produtos 
circularem em suas lojas, 
50% do preço do varejo. 
Custos extremamente altos.

Fonte (Blank,2014)



Apêndice 1 – Análise fnanceira tomada Potiguar Energ=
(Projeção de volume de produção: 1032 unidades/ano )

I – INFRAESTRUTURA
1. Investimento em Custo Fixo:

Especifcação
1A – Equipamentos/Máquinas

Quantidade
Valor unitário

(R$)
Total  (R$)

(Quantidade x Valor)

Impressoras Laser 2 2.327.03 4.654,06

Impressora fiscal 1 445,00 445,00

Máquina de solda 2 699,00 1.398,00

Impressora 3D 2 1.500,00 3.000,00

Fresadora 2 11.972,10 11.972,10

SubTotal Equipamentos 21.469,16

Especificação
2A – Móveis/utensílios

Quantidade
Valor unitário

(R$)
Total  (R$)

(Quantidade x Valor)

Cadeiras 10 199,99 1.999,90

Mesas 5 200,00 1.000,00

Celular 3 539,10 1.617,30

SubTotal Móveis 4.617,20

Especificação
3A - Imóveis

Quantidade
Valor unitário

(R$)
Total  (R$)

(Quantidade x Valor)

Aluguel 12 1500 18.000,00

SubTotal Imóveis 18.000,00

Especificação
4A – Equipamento

Quantidade
Valor unitário

(R$)
Total  (R$)

(Quantidade x Valor)

Computador 8 3.039,00 24.312,00

SubTotal Veículos 24.312,00

Total Investimento (1A+2A+3A+4A) 68.398,36

2. Projeção de custos de proteção: depreciação, manutenção e seguro



Ativos Fixos Total investimento (R$) Vida ústil anos Depreciação anual (R$) Depreciação mensal (R$)

Imóveis 18.000,00 25 720,00 60,00

Equipamentos e máquinas 21.469,16 10 2146,92 178,91

Móveis e utensílios 4.617,20 10 461,72 38,48

Computadores 24.312,00 5 4862,40 405,20

Total/Ano 8191,04 682,59

3. Investimento pré operacionais:

Descrição Valor (R$)

Despesas de legalização 2.000,00

Reformas/pinturas 1.500,00

Divulgação de lançamento 15.000,00

Cursos e treinamento 2.000,00

Outras despesas 0,00

Total 20.500,00



4. Faturamento mensal: com projeção das receitas sem crescimento nos próximos 12 meses.

Produto Estimativa de Vendas (R$) Preço Unitário (R$) Faturamento Total (R$)

Venda de tomada 86,00 139,00 11.954,00

Total 11.954,00

Período Faturamento Total (R$)

Mês 01 11.954,00

Mês 02 11.954,00

Mês 03 11.954,00

Mês 04 11.954,00

Mês 05 11.954,00

Mês 06 11.954,00

Mês 07 11.954,00

Mês 08 11.954,00

Mês 09 11.954,00

Mês 10 11.954,00

Mês 11 11.954,00

Mês 12 11.954,00

Ano 01 143.448,00

5. Custo unitário: sem projeção de crescimento para os próximos 12 meses.

Produto Quantidade Custo Unitário (R$) Faturamento Total (R$)

Venda de tomada 1 65,00 65,00

Total 65,00



6. Apuração de custo de CMD (Custo de Materiais Diretos) ou CMV (Custo de Mercadorias Vendidas)

Produto Estimativa de
Vendas

Custo Unitário de
Aquisição( R$)

CMD/CMV

Venda de tomada 86 65,00 5.590,00

Total 5.590,00

Período Custo Total (R$)

Mês 01 5.590,00

Mês 02 5.590,00

Mês 03 5.590,00

Mês 04 5.590,00

Mês 05 5.590,00

Mês 06 5.590,00

Mês 07 5.590,00

Mês 08 5.590,00

Mês 09 5.590,00

Mês 10 5.590,00

Mês 11 5.590,00

Mês 12 5.590,00

Ano 01 67.080,00



7. Custo de comercialização:

Descrição (%) Faturamento
Estimado(R$)

Custo Total (R$)

Simples (Imposto Federal) 4,5% 143.448,00 6455,16

Comissões (vendas) 2,0% 143.448,00 2868,96

Propaganda (vendas) 20,0% 143.448,00 2868,96

Taxas de cartões (vendas) 5,0% 143.448,00 7172,40

Impostos com vendas 6455,16

Gastos com vendas 12910,32

Total (imposto+vendas) 19365,48

Período Custo Total (R$)

Mês 01 19.365,48

Mês 02 19.365,48

Mês 03 19.365,48

Mês 04 19.365,48

Mês 05 19.365,48

Mês 06 19.365,48

Mês 07 19.365,48

Mês 08 19.365,48

Mês 09 19.365,48

Mês 10 19.365,48

Mês 11 19.365,48

Mês 12 19.365,48

Ano 01 232.385,76



8. Custos fixos mensais:

Descrição Custo (R$)

Aluguel 1.500,00

Condomínio 0,00

IPTU 0,00

Energia elétrica 400,00

Telefone+Internet 300,00

Honorários do contador 482,50

Serviços jurídicos 1.200,00

Pro-labore 4.000,00

Salários e encargos 4.342,50

Material de limpeza 400,00

Material de escritório 500,00

Taxas diversas 500,00

Serviços de terceiro 0,00

Depreciação mensal 682,59

Outras taxas - frete 1.200,00

Total 15.597,59



Projeção de custos sem taxa de crescimento

Período Custo Total (R$)

Mês 01 15.597,59

Mês 02 15.597,59

Mês 03 15.597,59

Mês 04 15.597,59

Mês 05 15.597,59

Mês 06 15.597,59

Mês 07 15.597,59

Mês 08 15.597,59

Mês 09 15.597,59

Mês 10 15.597,59

Mês 11 15.597,59

Mês 12 15.597,59

Ano 01 187.171,08



II – FORNECEDOR 

9. Estoque inicial, caixa mínimo e capital de giro:

Estoque inicial Quantidade Valor unitário (R$) Faturamento total (R$)

Tomada pronta 86 65,00 5.590,00

Total 5.590,00

Recursos da empresa fora do caixa Número de dias

A. Contas a receber – prazo médio de vendas 30

B. Estoques – necessidade média 15

Sutotal de recursos fora do caixa 45

Recursos de terceiros no caixa da empresa

C. Fornecedores – prazo médio de compras 15

Sutotal de terceiros no caixa 15

Necessidade de capital de giro em dias (B+C) 30

Caixa Mínimo Valor (R$)

Custo Fixo Mensal (sem vendas) 15.507,59

Custo variável Mensal (com vendas) 5.900,00

Custo total da empresa 21.097,59

Custo total diário 703,25

Necessidade líquida de capital de giro em dias 30

Total líquido de caixa mínimo 21.097,59

Capital de giro Valor (R$)

Estoque inicial 5.590,00

Caixa mínimo 21.097,59

Total capital de giro 26.687,59
10. Investimentos totais



Capital de giro Valor (R$) (%)

Investimento Fixo 68.328,36 59,18%

Capital de giro 26.687,69 23,09%

Investimentos pré-operacionais 20.500,00 17,74%

Total 115.585,95 100%

Gráfico:

Fonte de recursos Valor (R$) (%)

Investimento Próprio 115.585,95 100%



III– RECURSOS HUMANOS

11. Custos de mão de obra:

Função
Nº de

funcionários
Salário
Mensal

Subtotal (R$)
Encargos

sociais
Encargos

sociais (R$)
Total (R$)

Auxiliar A 1 965,00 965,00 50% 482,50 1.447,50

Vendedor 2 965,00 1.930,00 50% 965,00 2.895,00

Total 3 2.895,00 1.447,50 4.342,50

12. Demonstrativo de resultados:

Descrição Valor Valor Anual (R$) (%)

1. Receita anual com venda (item 4) 11.954,00 143.448,00 100,00%

2. Custos variáveis totais

2.1 (-) Custos de materiais diretos (CMV) (item 6.0) 5.590,00 67.080,00 46,76%

2.2 (-) Impostos com vendas (item 7.0) 6.455,16 77.461,92 54,00%

2.3 (-) Gastos com vendas (item 7.0) 12.910,32 154.923,84 108,00%

Total de custos variáveis 24.945,48 299.345,76 208,68%

3. Margem de contribuição (1-2) -13.001,48 -156.017,76 108,76%

4. (-) custos fixos totais (3-4) 15.507,59 186.091,08 129,73%

5. Resultado operacional (PREJUÍZO) -28.509,07 -342.108,84 238,49%
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