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RESUMO
As startups destacam-se meio aos demais empreendimentos dado seu foco em
inovação e tecnologia, sendo valorizadas pela capacidade de dinamização da economia. Com
o número crescente de projetos nos últimos anos, torna-se importante a criação de uma
ferramenta que busque facilite avaliação e a interação entre as partes envolvidas nesse
processo. Sendo assim, o presente estudo apresenta um modelo para avaliação e priorização
de projetos e do nível de maturidade de startups, propondo a compilação de metodologias
conhecidas, a fim de trazer maior agilidade nas relações entre startups, investidores, empresas
e instituições. Esse método será disponibilizado em uma plataforma virtual com áreas
distintas para cada segmento de usuário, de maneira interativa e personalizada.
Palavras-chave: Método de avaliação. Maturidade de startups. Inovação. Critérios de
avaliação. Gestão da inovação.

ABSTRACT
The startups, different from other businesses have their focus on innovation and
technology, being valued by the capacity of dynamization of the economy. With the
increasing number of projects in recent years, it is important to create a tool that seeks to
make the interaction between the parties involved in this process easier. The present study
presents a model for the evaluation of startup maturity level, proposing a compilation of three
known methodologies, in order to bring agility in relations between startups, investors and
institutions. This method will be available in a virtual platform with distinct areas for each
user segment, in an interactive and personalized way.
Keywords: Evaluation method. Startups maturity. Innovation. Self evaluation.
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1 INTRODUÇÃO
A história da inovação nasce na busca em enfrentar e superar desafios na luta pela
sobrevivência. No ambiente empresarial, a sobrevivência das empresas está diretamente
ligada à sua capacidade de criar e vislumbrar vantagens competitivas. Assim, para que um
empreendimento seja sustentável em longo prazo, ele deve ser inovador e capaz de gerar uma
gama de oportunidades (ARANHA, 2016).
As startups são peças fundamentais para a geração de empregos e a dinamização das
atividades econômicas. Focadas em inovação e tecnologia, as startups destacam-se em meio
às pequenas empresas, sendo valorizadas, no mundo desenvolvido, pela capacidade de
dinamização da economia (CNI, 2016).
Em função de sua agilidade, as startups integram o ciclo de renovação e arejamento
da indústria, agricultura, comércio e serviços, articulando e adensando cadeias de valor e
contribuindo para a superação de desafios enfrentados pela sociedade em diversas áreas.
Sendo assim, as startups tem um crescente potencial no que se trata do desenvolvimento
sustentável, gerando empregos e consolidando seu valor nos mercados. Assim, são
ferramentas que contribuem para o dinamismo econômico, favorecendo o aumento da
produtividade e elevando a qualidade de vida das pessoas.
Essas empresas carregam consigo o imenso potencial de mudar a curva de toda uma
economia, muitas startups desafiam e desequilibram inclusive grandes empresas
consolidadas, contribuindo para remodelar indústrias inteiras e gerando impactos em hábitos e
culturas em todo o mundo. Como são empresas que assumem o risco de inovar desde a
concepção do negócio, enfrentam desafios bastante particulares para conseguirem se manter
no mercado. Com sua elevada ambição tecnológica e enorme vontade de crescer, as startups
inovadoras são tratadas por governos e pela iniciativa privada como peças essenciais para o
funcionamento do novo metabolismo das economias modernas e internacionalizadas
(ARRUDA et al., 2012).
Sob esse ângulo, o Brasil ainda precisa se desenvolver para alcançar as economias
mais modernas. As startups inovadoras ainda carecem de atenção, apesar dos avanços
registrados nos últimos anos. A atenção deve ser voltada para a estrutura de investimento e
financiamento; para os regimes regulatórios, o peso da tributação e da burocracia; como
também os custos generalizados. Para crescer, as empresas nascentes contam com sua
capacidade de escalonamento e atendimento a um grande mercado, o que traz desdobramentos
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para o entorno econômico e para as sociedades que as abrigam (CNI, 2016).
As causas do fracasso das startups é muito variada, havendo falhas desde a
estratégia, falta de visão, até erros na percepção do timing correto entre o desenvolvimento e o
lançamento. No Brasil, 50% das startups morrem em até 4 anos. Ao analisar o nível de
desenvolvimento das startups brasileiras, a maioria destas empresas possuem dificuldades na
captação de recursos externos, onde dentre as que tem interesse em obter recursos externos,
apenas uma pequena parcela logram êxito nesta jornada (ARRUDA et al., 2012).
Hoje no Brasil, os órgãos governamentais, associações, investidores e órgãos de
fomento começaram a apresentar propostas no sentido de desenvolver mais essa atividade,
criando editais, programas, e mecanismos de apoio para os projetos de empreendedores de
base tecnológica. Para um melhor aproveitamento dessas oportunidades, propomos a criação
de uma metodologia para avaliação e seleção de projetos, tomando como base critérios como
inovação, riscos financeiros, mercado, equipe e viabilidade técnica. Com a finalidade de
proporcionar uma maior integração entre os objetivos das startups, investidores, e
instituições, propomos o desenvolvimento de uma metodologia que compila critérios de
alguns modelos de prêmios, editais e metodologias de avaliação.
Hoje nos deparamos com a problemática de que não dispomos de uma plataforma no
mercado que avalie a maturidade de projetos utilizando critérios de diferentes metodologias e
parâmetros da gestão. Nesse sentido, o presente trabalho utiliza como referência os critérios
de avaliação do Modelo de Excelência em Gestão (MEG), o Prêmio Nacional de Inovação, e
o Modelo de Avaliação do Nível de Maturidade de Startups (SMM), como ferramentas base
para a análise da inovação e competitividade dos projetos submetidos ao ciclo na incubadora
InPACTA ECT-UFRN.
Os instrumentos utilizados nesse estudo são importantes no desenvolvimento da
competitividade, sustentabilidade, ética e inovação nas organizações no Brasil, sendo
baseados em critérios como liderança, estratégias, pessoas, processos e resultados.
O objetivo principal do projeto, é desenvolver uma plataforma virtual, visando a
otimização da integração e relacionamento entre startups, investidores, projetos e
instituições.
Os objetivos específicos são: Desenvolver Metodologia de avaliação; Realizar
avaliação de projetos; Disponibilizar devolutiva; Criar ranking/rating dos projetos; Fornecer
às startups acesso a investidores; Possibilitar aos investidores e instituições acesso aos
projetos; Filtrar parâmetros para análise de projetos; e Desenvolver uma vitrine virtual para
uma “loja de projetos”.
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2 FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
2.1 INOVAÇÃO E STARTUPS
O empreendedorismo é estimulado pela criatividade e inovação. Hoje, com a
crescente busca pela competitividade e desenvolvimento tecnológico, as pessoas e empresas
são impulsionadas à criação de ideias inovadoras, que surgem da necessidade de diferenciação
no mercado.
Nesse sentido estão inseridas as startups, que são instituições desenhadas para criar
um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza e tem a inovação (seja
tecnológica, de produto, de serviço, de processo ou de modelo de negócio) como o centro de
suas operações (RIES, 2012). Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas SEBRAE (2012), as startups são empresas que criam novos modelos de negócios,
elas representam e refletem a velocidade das mudanças, além de influenciar na construção de
novos conhecimentos e no desenvolvimento econômico. Assim, as startups destacam-se em
meio às pequenas empresas, sendo valorizadas, pela capacidade de dinamização da economia.
No Brasil o empreendedorismo se popularizou a partir da década de 90, contudo
segundo Gitahy (2011), o empreendedorismo startup, passou a ser mais amplamente
difundido e executado a partir dos anos de 1999 a 2001, quando surgiu a bolha da internet.
Embora esse movimento seja relativamente recente no país, e apresente
características distintas, como um número relativamente reduzido de universidades de
primeira linha, déficits de infraestrutura, baixo dinamismo econômico e limitada capacidade
de investimento; o ecossistema brasileiro tem sido cada vez mais favorável, fomentando de
maneira crescente o surgimento de negócios cada vez mais inovadores e com novos modelos
de negócios, o que tem promovido a ampliação da concorrência nos diversos setores da
economia (CARVALHO; RIBEIRO; CUNHA, 2015).
Junto a isso, a propagação de iniciativas de apoio a startups indicam também uma
evolução no ambiente de empreendedorismo inovador brasileiro nas duas últimas décadas. Os
programas existentes atuam hoje nas diferentes dimensões de apoio, oferecendo às startups
praticamente todas as categorias de suporte disponíveis no resto do mundo (CNI, 2016).
Nesse sentido, a seguir serão abordados os mecanismos de apoio ao movimento
startup, dado a relevância que se reveste esses pontos no contexto empreendedor.
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2.1.1 Mecanismos de estímulo às startups
As empresas nascentes trazem consigo, mudanças à dinâmica de inovação, o que
naturalmente repercute nos mecanismos de apoio adotados. Além de instrumentos
tradicionais, como suporte financeiro não reembolsável (subvenção econômica), outros
mecanismos têm sido criados ou adaptados (CNI, 2016). Para compreensão das diversas
formas de apoio (Quadro 1), pode-se recorrer à classificação a seguir, adaptada da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Quadro 1 – Dimensões do apoio à inovação em startups
DIMENSÃO

Investimento e
capitalização

Treinamento, serviços
de apoio e fomento ao
ambiente empreendedor

Marco regulatóriojurídico

EXEMPLOS DE INICIATIVAS DE APOIO
• Fundos de capital semente e de venture capital
• Investimento direto (por exemplo: “anjo”)
• Fundos públicos e fundos de coinvestimento público-privado
• Crowdfunding
• Subvenção econômica
• Incubadoras e aceleradoras
• Redes de empreendedores, investidores e clientes
• Mentoria
• Eventos, cursos e workshops
• Desafios tecnológicos
• Regulação de incentivos fiscais a investidores em inovação
• Mudanças normativas para investimento
• Benefícios fiscais para empresas iniciantes
• Simplificação e modernização de processos administrativos
para abertura e fechamento de empresas

Fonte: CNI (2015), adaptado de OCDE.

Para o presente estudo, trataremos das características e da importância das
universidades, aceleradoras/incubadoras, e agentes financiadores no contexto empreendedor
brasileiro.
As universidades desempenham papel essencial nesse cenário, contudo, Alvaro
(2015) destaca que o Brasil só agora tem buscado explorar seu potencial em
empreendedorismo e inovação tecnológica. O autor afirma que isso se deve em parte a
política governamental, que não tinha o foco no investimento em P&D&I, e parte porque a
educação e cultura da população neste tema nunca foram tratadas como prioridade. Essas
barreiras culturais e institucionais dificultam e prejudicam a associação entre a universidade e
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os desafios práticos, demandados, pelo mercado.
É importante, portanto, que os atuais mecanismos de intercâmbio entre universidades
e mercado, amadureçam e estimulem o surgimento de novas formas de relacionamento. Isso
deve ocorrer, dada a complexidade institucional, inerente a essas organizações, o que torna
difícil a ocorrência de mudanças estruturais no curto e no médio prazo. No entanto, é possível
realizar mudanças pontuais em algumas organizações, capazes de gerar resultados concretos
(CNI, 2016).
Mesmo que ecossistema do empreendedorismo nas universidades brasileiras seja
incipiente, envolve uma diversidade de agentes, como discentes, docentes, empresas juniores,
rede de ex-alunos, unidades de ensino, associações de empresas, incubadoras, Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs), além dos próprios agentes públicos de diferentes níveis de
governo. De acordo com a CNI (2016, p. 36), a estrutura universitária abarca três pilares no
apoio às startups:
A promoção do ecossistema de empreendedorismo pelas universidades pode passar
por três pilares: (a) profissionalização e capacitação de profissionais dedicados ao
empreendedorismo inovador na universidade; (b) diversificação dos instrumentos de
investimento e financiamento para diferentes etapas do empreendedorismo inovador;
e (c) desenvolvimento, articulado ao setor privado, de mecanismos de apoio ao
empreendedorismo em suas diferentes etapas.

Nesse contexto se inserem as incubadoras, entidades que tem por objetivo oferecer
suporte para os empreendedores possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em
empreendimentos de sucesso. As incubadoras necessitam oferecer desde infraestrutura,
capacitação e suporte gerencial, até orientação sobre aspectos administrativos, comerciais,
financeiros e jurídicos, entre outras questões essenciais ao desenvolvimento de uma empresa
(ANPROTEC, 2017).
Percebemos então que os atuais mecanismos presentes nas incubadoras cobrem
praticamente todas as etapas do processo empreendedor, contudo, nota-se grande
concentração de ações nas etapas de fomento e sensibilização sobre o empreendedorismo.
Sendo assim, os esforços devem ser voltados para desenvolver as etapas complementares a
esse processo de incubação, visando outros pontos, como a captação de recursos e a
internacionalização dos empreendimentos.
As aceleradoras são um mecanismo que atua nesse sentido. No Brasil, o movimento
ganha impulso a partir de 2008 e observa-se hoje a tendência ao surgimento de novas
iniciativas de articulação entre grandes empresas e startups. As grandes corporações passaram
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a ter como relevante o papel das startups pela inovação, fazendo com que elas busquem
conectar-se ao desenvolvimento tecnológico e aos novos modelos de negócios, assegurando
então suas posições de mercado (CNI, 2016).
Juntamente às aceleradoras, outros agentes privados fomentam o desenvolvimento
das startups inovadoras, como é o caso dos financiadores de capital, que atuam sob variadas
formas, como os investimentos anjo, e venture capital.
Os investidores-anjo têm um papel crítico para o sucesso das empresas iniciantes, um
estudo realizado pela Universidade de Harvard comparou empresas criadas com e sem
investimento-anjo, onde nesse estudo, as empresas que tiveram o apoio de investidores-anjo
apresentaram melhoras significativas sob três aspectos de seu desempenho: cresceram mais;
tiveram maiores oportunidades de saída; e tiveram melhores indicadores de inovação (KERR;
LERNER; SCHOAR, 2011).
Sendo assim, o investimento-anjo contribui para uma rápida agregação de valor às
startups, não apenas pelo valor do investimento, mas também por conta do sistema de
aconselhamento que se estabelece, o qual tem por base a experiência profissional do próprio
investidor (CNI, 2016).
2.2 MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO (MEG)
Para se obter sucesso nos negócios, além de se utilizar dos mecanismos de apoio, é
importante a elaboração de estratégias com planejamento em longo prazo e desenvolvimento
de alternativas, fazendo assim com que as empresas se destaquem pela inovação e
competitividade no mercado atual. Segundo Sartori e Siluk (2011), a inovação não é focada
exclusivamente em novas tecnologias, mas também na competitividade, e aos fatores
agregados que darão valor ao produto ou serviço da organização. A Gestão da Inovação
aborda vários elementos como proposição de valor, clientes, produtos e serviços, tecnologias,
entre outros. Esses elementos remetem a modelos, os quais podem englobar modelos
orientados para negócios e modelos para tecnologias (TERRA, 2007).
Nesse contexto se insere o Modelo de Excelência em Gestão (MEG), que é baseado
num conjunto de fundamentos que alicerçam os 8 critérios existentes no modelo. Os
Fundamentos da Excelência são divididos em 10 tópicos com conceitos reconhecidos
internacionalmente, sendo exercidos por empresas Classe Mundial (SOUZA, 2011).
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2.2.1 Pensamento sistêmico
Este fundamento é baseado nas relações das organizações com as pessoas. Uma
organização precisa valorizar suas redes humanas, sejam elas formais ou informais. Clientes,
fornecedores e parceiros são tão importantes para o desenvolvimento do pensamento
sistêmico quanto à valorização de redes que surgem de forma espontânea, na informalidade.
Para o desenvolvimento eficiente do Pensamento Sistêmico dentro das organizações,
e necessário que um modelo de gestão seja disseminado de forma transparente na
organização.
2.2.2 Aprendizado organizacional
O Aprendizado Organizacional resume-se no compartilhamento e aprendizado a
partir dos erros e acertos dentro do ambiente organizacional. Os erros devem ser analisados
como um instrumento pedagógico, de forma a servir de aprendizado, compartilhando
principalmente as lições aprendidas.
2.2.3 Cultura de inovação
A Cultura de Inovação é o fundamento base que se relaciona com a competitividade
entre as organizações. Para manter a competitividade é necessária principalmente a geração de
ideias continuamente originais e principalmente incorporá-las aos processos, produtos,
serviços e relacionamentos.
Porém a cultura de inovação deve ser desenvolvida principalmente de forma simples
e que incentive a organização a se manter em constante evolução, entendendo os riscos
existentes e desenvolvimento tolerância ao erro bem intencionado.
2.2.4 Liderança e constância de propósitos
Este fundamento é baseado no relacionamento entre as pessoas e a liderança da
organização. Um líder deve atuar como um mentor, tendo visão sistêmica do que ocorre,
ultrapassando as fronteiras e restrições de relacionamento. Deve-se estar atendo as mudanças
de curto prazo e principalmente ter um comportamento ético e habilidade de negociação.
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2.2.5 Orientação por processos e informações
A Orientação por Processos e Informações descreve o entendimento do conjunto de
atividades e processos que fazem parte e agreguem valor para as partes interessadas da
organização. Uma organização funciona a partir de um conjunto de atividades que são interrelacionadas, formando uma cadeia de processos que agregam valor ao negócio.
2.2.6 Visão de Futuro
Este fundamento é essencial para o desenvolvimento e progresso das organizações.
Baseia-se na compreensão dos fatores, internos e externos, que afetam e interagem de forma
direta e indireta em seu funcionamento. Deve-se estar atendo aos acontecimentos de longo e
curto prazo.
2.2.7 Geração de Valor
A geração de valor, de forma abrangente a todas as partes interessadas, visa
aprimorar e assegurar o desenvolvimento da organização. Uma organização que está voltada
para a geração de valores tende a primar pelo acompanhamento de resultados, relacionando
com as metas definidas pela empresa, sendo que utilizam da comparação para o
monitoramento da satisfação de todas as partes interessadas.
2.2.8 Valorização das Pessoas
A cada dia que passa, o sucesso de uma organização depende cada vez mais do
relacionamento e desenvolvimento das pessoas que interagem de forma direta e indireta com
os assuntos organizacionais. Criar um ambiente agradável, que agregue valor e desenvolva o
potencial humano tem sido cada vez mais abordado em ambientes corporativos.
2.2.9 Conhecimento sobre o cliente e o mercado
Resume-se ao entendimento do cliente e do mercado, sempre focando para a criação
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de valor de forma sustentada e viável para o cliente, e consequentemente gerando maior
competitividade. Uma organização focada no cliente busca principalmente estabelecer
relações duradouras, além de atender as expectativas e necessidades atuais. É necessário que
as necessidades colhidas nessas relações não sejam somente disseminadas para as áreas
envolvidas diretamente com o cliente, mas que sejam abertas e expostas a toda a empresa,
visando assim atingir novos produtos, e desenvolver serviços diferenciados.
2.2.10 Desenvolvimento de parcerias
O Desenvolvimento de Parcerias ocorre a partir do desenvolvimento de atividades
em conjunto com outras organizações, a partir da utilização das competências essenciais de
cada uma e visando principalmente os benefícios para ambas a parte.
As parcerias podem ser desenvolvidas entre clientes, fornecedores ou organizações
de cunho especial, e também entre organizações que são competidoras, atendendo ao
benefício mútuo acordado.
De acordo com o MEG, a organização pode ser considerada como um sistema
orgânico, adaptável ao ambiente externo, onde a sobrevivência das organizações está
relacionada à capacidade de atender as necessidades e expectativas dos seus clientes. E nesse
sentido, os vários elementos do Modelo encontram-se imersos num ambiente de informação e
conhecimento, e relacionam-se de voltados para a geração de resultados (FNQ, 2008).
A representação do MEG (figura 1) organiza os seus Critérios de forma sistêmica,
evidenciando seu caráter interdependente e complementar, visando à geração de resultados.
Figura 1 – Representação do MEG da FNQ

Fonte: FNQ (2008).
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A adoção do MEG como base para a elaboração do questionário, permite que o
instrumento de avaliação traga com ele: a aplicação de fundamentos e critérios reconhecidos e
utilizados mundialmente; a obtenção uma visão global e integrada do negócio; o
desenvolvimento da visão sistêmica entre os colaboradores; a busca pelo compromisso de
todos com a gestão; a promoção do trabalho em equipe e a cooperação; e o compartilhamento
de informações sobre as melhores práticas.
2.3 PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO
O Prêmio possui como objetivo incentivar e reconhecer empresas que contribuíram
para o aumento da competitividade do País, mensurando o nível de inovação através de
critérios reconhecidos. Para tanto, foi desenvolvido um questionário, com uma metodologia
de avaliação da gestão, padronizada nacionalmente, utilizando critérios que passaram pela
análise crítica dos organizadores e parceiros institucionais do projeto: Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), Movimento Brasil Competitivo (MBC), Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
das Empresas Inovadoras (Anpei), Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii)
(CNI, 2015).
O questionário é composto dos seguintes critérios (Quadro 2): Liderança, Cultura,
Aprendizagem, Estratégia, Estrutura, Recursos Financeiros, Pessoas, Marketing, Processos e
Relacionamento Externo. Eles se sustentam, segundo o edital do prêmio, dadas as seguintes
premissas:
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Quadro 2 – Critérios de avaliação para o prêmio nacional de inovação
LIDERANÇA

CULTURA DE
INOVAÇÃO

APRENDIZAGEM
ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGIA

ESTRUTURA

RECURSOS
FINANCEIROS

PESSOAS

MARKETING

O apoio e compromisso são cruciais para o sucesso das iniciativas de inovação. A
questão da liderança é ainda mais importante quando se implementa uma
transformação radical que exige um nível de aprendizagem e mudança, muitas vezes
arriscado e caro. Isso requer energia (recursos e poder), que são primariamente detidos
e controlados pelos líderes, e devem ser utilizados para vencer a inércia.
A cultura e o clima organizacional têm sido enfatizados como fatores determinantes no
processo de inovação. Entre os componentes subjacentes à cultura e ao clima podemos
citar a tolerância à ambiguidade, o empowerment, o tempo para iniciativas pessoais, a
disposição para correr riscos calculados, entre outros. Uma das melhores formas para
desenvolver uma cultura inovadora e aberta é respeitar e investir nas pessoas. O
empowerment, por exemplo, promove um clima organizacional que estimula os
trabalhadores a sentirem que possuem certo grau de autonomia e sejam menos
constrangidos por aspectos técnicos ou vinculados a regras. Além disso, está
intimamente associado ao conceito de estruturas organizacionais descentralizadas e
com um alto grau de envolvimento e comprometimento das pessoas.
A aprendizagem organizacional relaciona-se com a capacidade de a empresa processar,
interpretar, codificar, manipular e acessar informações e conhecimento de forma
intencional e direcionada. Como o conhecimento e as ideias figuram entre algumas das
entradas primárias no processo de inovação, as empresas podem usar a aprendizagem
para reduzir incertezas e ambiguidades inerentes à inovação. Assim, está
principalmente fundamentada na aprendizagem sobre erros cometidos no passado,
posturas, preferências e comportamento dos clientes, bem como também no
aprendizado sobre produtos e estratégias dos concorrentes.
A estratégia determina a configuração dos recursos, produtos, processos e sistemas que
empresas adotam para lidar com incertezas existentes em seu ambiente. Exige que
tomem decisões sobre quais funções e negócios devem ser desenvolvidos, e em quais
mercados. No entanto, a inovação não é simplesmente uma consequência da estratégia,
podendo também influenciá-la, de forma que escolhas estratégicas sejam redefinidas
pela inovação. Há, por exemplo, as possibilidades e vantagens associadas às
abordagens estratégicas reativas ou proativas, no que tange a velocidade com que
organizações desenvolvem inovações em relação aos concorrentes.
Empresas inovadoras estimulam a criação de fronteiras permeáveis nos seus negócios,
ajudando a quebrar barreiras entre funções, departamentos e grupos. Quanto mais
permeável e orgânica a estrutura, maior será o potencial para que ideias inovadoras
surjam. Um sistema de comunicação adequado, fluindo entre todas as direções e
funções, bem como um sistema de recompensa, também são poderosos motivadores de
comportamento e, portanto, fundamentais para iniciativas de inovação bem-sucedidas.
A disponibilidade e correta alocação de recursos são fatores determinantes para os
resultados competitivos das empresas. Assim, um projeto adequado de orçamento, com
destinações específicas, é fundamental para uma iniciativa de inovação bem-sucedida.
Recursos financeiros são fundamentais para o desempenho da empresa no mercado, e
dão suporte a vários aspectos da inovação, incluindo sua comercialização. Já o capital
de risco pode ajudar os empresários no desenvolvimento de novos negócios e empresas
a partir de ideias-conceito, e prepará-los para suas entradas no mercado.
O sucesso de uma empresa está diretamente ligado às pessoas, portanto, esforços
devem ser dirigidos para sua gestão, e devem ser prioritariamente focados na criação e
manutenção de um ambiente favorável à inovação, de modo que as pessoas não se
sintam apenas motivadas para inovar, mas também tenham reais oportunidades e meios
para isso. Práticas incluem os estímulos para lidar com desafios da inovação, e a
implantação de ferramentas de gerenciamento de desempenho e desenvolvimento de
carreira.
O mercado é o árbitro do sucesso de uma inovação, e não a empresa que a oferece. Um
fator que ajuda o sucesso é a voz do cliente ser ouvida por aqueles que decidem sobre
quais iniciativas de inovação devem ser desenvolvidas e quais devem ser abandonadas,
uma vez que as pessoas podem mudar seus critérios de compra, às vezes com grande
rapidez. Além disso, as iniciativas dos concorrentes são frequentemente surpreendentes
e podem ocupar algum ou todo o espaço disponível de uma oportunidade de mercado.
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PROCESSOS

RELACIONAMENTO
EXTERNO

Processos referem-se a procedimentos, técnicas, prática ou cursos de ação que possam
ser estabelecidos e executados dentro de uma organização em um esforço para apoiar a
transformação dos recursos. No contexto das iniciativas de inovação, os processos
podem criar vantagens competitivas na forma de melhorias organizacionais que
proporcionam a diferenciação da empresa no mercado. Assim, os processos estão
diretamente associados com a melhoria da eficácia e da eficiência da produção.
Este critério se refere à importância das práticas de gestão da empresa em relação ao
ambiente externo. Verifica a troca de conhecimento entre a empresa e seus
fornecedores, bem como a participação dos clientes. Observando a atuação em redes
externas de conhecimento, além analisar o relacionamento com estes, por meio do
tratamento das reclamações, da avaliação da sua satisfação e utilização dessas
informações para a fidelização dos clientes atuais e captação de novos clientes.

Fonte: Prêmio... (2017).

O Prêmio leva em consideração pontos importantes referentes à inovação tanto no
ambiente interno, como no externo, além de englobar questões sobre diferentes níveis da
gestão, se mostrando uma ferramenta interessante para o desenvolvimento da plataforma
proposta.
Como diferencial o prêmio dispõe de um questionário, e os dados gerados
incentivam os esforços de inovação e gestão da inovação nas organizações; estabelece um
processo de diagnóstico capaz de permitir a melhoria de desempenho de inovação nas
empresas, e estabelece uma base de conhecimento a respeito dos diferentes níveis de gestão
da inovação dos diversos setores e perfis de organizações.
2.4 MODELO DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE DE STARTUPS (SMM)
O Modelo de Maturidade de Startup1 foi desenvolvido com a proposta compreender
todo o ciclo de vida de um empreendimento, desde que começa em uma incubadora, até seu
desligamento (graduação). Esta metodologia tem como característica a facilidade de
adaptação aos diferentes modelos de trabalho, já que não é fechada nem rígida. Ela considera
que se pode trocar as competências e as obrigatoriedades de cada fase, em função da
metodologia de trabalho ou até mesmo em função de especificidades de cada empreendimento
(SILVA, 2016).
Desta forma, ainda segundo Silva (2016), trata-se de uma metodologia flexível e
adaptável a qualquer tipo e nível de desenvolvimento de uma startup.
O modelo conta com 6 dimensões organizativas (mercado, pessoas, finanças,
inovação, gestão e complementares), onde o nível de maturidade é classificado de forma
evolutiva e temporal, em 5 fases (Quadro 3), que fazem analogia a meios de locomoção.
1
2

Startup Maturity Model
Ranking dos 20 projetos mais bem avaliados pela plataforma.

22

Quadro 3 – Objetivos das fases no modelo SMM
SKATE – FASE 1

BICICLETA – FASE 2

CARRO – FASE 3
AVIÃO – FASE 4
FOGUETE – FASE 5
Fonte:

Nesta fase, o empreendedor tem uma ideia, tecnologia ou um problema a ser
resolvido. Tem que pesquisar o mercado, identificar seus clientes, revisar e avaliar o
problema. Depois propõe e valida hipóteses de soluções com os clientes. O tema
central é O PROBLEMA e a SOLUÇÃO viável e sustentável, percebidos e
validados pelos clientes.
Nesta fase, o empreendedor necessita definir e validar um modelo viável, sustentável
e escalável de negócio, contemplando, no mínimo, a proposta de valor, os canais de
comunicação e relacionamento, os processos e recursos principais, os parceiros e a
estrutura de custos e receitas previstas, assim como a forma de rentabilização do
projeto. O tema central é o MODELO DE NEGÓCIO validado pelos clientes.
Nesta fase, o empreendedor, depois de definido o negócio, deve estruturar a
empresa, os processos, a estrutura física e de recursos humanos. É o tempo de
colocar a casa em ordem. O tema é ORGANIZAÇÃO.
Nesta fase, o empreendedor busca escalabilidade, amadurecendo processos e
indicadores de qualidade. A empresa está pronta para sair da incubadora. O tema é a
busca pela QUALIDADE e SUSTENTABILIDADE.
Nesta fase, o negócio já está maduro mas o empreendedor sente necessidade de
evoluir alguns processos e amadurecer mais alguns indicadores de qualidade com
ajuda da incubadora, objetivando aceleração e COMPETITIVIDADE.

Silva (2016).
O uso desse modelo norteia a avaliação sobre o nível de maturidade das startups,

levando em consideração os indicadores necessários para cada fase. Essa metodologia se faz
importante, já que apresenta conhecimentos e habilidades, classificadas em dimensões, que
agrupam as atitudes a serem desenvolvidas pelos empreendedores, mensurando pontos a
serem levados em consideração em cada uma das fases.
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3 RX INTEGRA: DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
Com a finalidade de proporcionar o encadeamento do tema abordado, e ponderar os
níveis de maturidade, prioridade e competitividade dos projetos inovadores, propomos o
desenvolvimento

de

uma

metodologia

de

classificação,

com

indicadores

para

desenvolvimento de boas práticas de gestão, além de otimizar a relação entre startups,
investidores, empresas e incubadoras, através da criação de uma plataforma virtual (Figura 3).
A solução leva em consideração as características de cada usuário (Quadro 4),
contando com ambientes específicos para as startups, para os investidores e as instituições, e
cada área terá ferramentas específicas para se atingir os objetivos de cada grupo (Figura 2).
Quadro 4 – Principais problemas dos usuários
STARTUPS

INVESTIDORES

INCUBADORAS E
EMPRESAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não possui um modelo de referência de gestão;
Não sabe como procurar investidores;
Não avalia seu desempenho gerencial;
Tem dificuldades em se integrar com incubadoras;
Não sabe o nível de maturidade que se encontra.
Não conhecem as startups;
Não tem métodos para avaliar projetos;
Possuem critérios subjetivos;
Não tem acesso a projetos inovadores;
Não tem acesso as incubadoras.
Possuem critérios próprios;
Não possuem ferramenta de avaliação de projetos;
A seleção geralmente é feita por uma banca;
Critérios Cerne nem sempre retratam os critérios da incubadora;
Não possuem uma plataforma de integração com investidores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Figura 2 – Fluxograma plataforma virtual
INVESTIDOR
SELEÇÃO DE
CRITÉRIOS
INSTITUIÇÃO
PLANILHA
DE ANÁLISE

STARTUP

QUESTIONÁRIO

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

PONTUAÇÃO

LOJA DE
PROJETOS
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O mercado hoje não dispõe de uma plataforma que avalie o nível de maturidade de
projetos, e para tanto, a proposta do presente estudo é fazê-la, utilizando como norte critérios
de diferentes metodologias e parâmetros, possibilitando realizar uma triagem de projetos e o
ranqueando-os de acordo com os critérios-indicadores selecionados pelo usuário. A
metodologia desenvolvida foi baseada nos critérios de Excelência em Gestão (MEG), no
Prêmio Nacional de Inovação, e no Modelo de Avaliação do Nível de Maturidade de Startups
(SMM), e aglutinando alguns deles, segundo referencial apresentado.
As questões disponibilizadas às startups foram formuladas tomando como base os
critérios MEG e do Prêmio Nacional de Inovação; e a avaliação dos projetos será feita
baseada no método SMM, contando com o uso de gráficos, e cores para avaliar o nível de
maturidade em cada critério e fases elencadas.
Figura 3 – Página inicial da plataforma

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Na área das startups (Figura 4) haverá um questionário com temas externos e
internos ao projeto, de onde serão retiradas as informações para análise. O questionário
utilizado se baseia nas metodologias antes citadas, usando como principal fonte a auto
avaliação aplicada no Prêmio Nacional de Inovação, premiação capitaneada pela
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Confederação Nacional da Indústria (CNI), e SEBRAE.
Figura 4 – Área das startups

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

No ambiente destinado aos investidores, instituições, incubadoras e empresas (Figura
5), os critérios de avaliação estarão disponíveis para escolha, onde o usuário seleciona os
pontos que lhe forem interessantes, e a partir de então será feito o cruzamento com as
respostas obtidas do questionário. Os dados levantados serão cruzados e pontuados, com a
utilização de um modelo de pesos por fatores, gerando um ranking. De acordo com a
pontuação, as startups ficarão disponíveis para os investidores numa espécie de “vitrine”
(Figura 6), onde as mais bem pontuadas ocuparão o topo, seguindo a ordem até as menos
pontuadas, criando um índice de atratividade dos projetos.
As opções de projetos que aparecerão na “loja” é personalizada de acordo com os
interesses dos investidores e instituições. No site, o ambiente disponível a esse grupo, contará
com uma lista de opções de critérios de avaliação, onde ao marcar determinados critérios,
apenas estes serão analisados. Sendo assim, gerará resultados específicos de acordo com a
busca realizada.
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Figura 5 – Área dos investidores e instituições

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Com a realização dessa análise do projeto e após mapeado os fatores que possam
influenciar o negócio, a “loja de projetos” é um método que busca um índice de fácil
entendimento para o investidor. Sendo assim, a vitrine será um facilitador para quando o
investidor busque entre as possibilidades de projetos. Esse índice funcionará como uma forma
de ranquear as possibilidades e avaliar a atratividade de cada projeto.
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Figura 6 – Vitrine de projetos

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

O desenvolvimento do projeto contou com o apoio do MpInova, Incubadoras,
Startups, Senai e Inpacta e essas parcerias serão peças chave na divulgação e captação de
usuários para a plataforma.
3.1 VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO
Para a implantação deste modelo, em uma primeira versão, foi criada uma planilha
eletrônica (Figura 7). Esta planilha oferece suporte para todas as fases da metodologia, desde
a escolha das questões, definição dos pesos, execução da avaliação, até finalização, com a
apresentação de gráficos que facilitam a visualização e compreensão do estágio de maturidade
do empreendimento; bem como o ranqueamento das startups com base nos critérios
selecionados.
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Quadro 5 – Critérios de priorização de projetos
Peso
PROCESSOS
Vigilância
tecnológica

A startup é capaz de antecipar o surgimento de novos
produtos ou processos?

Sofisticação
tecnológica

A startup mantém-se competitiva utilizando novas
tecnologias em seus produtos e processos?

Padrão

Os principais processos são executados de forma
padronizada?
RELACIONAMENTO

Abertura
externa
Participação
dos clientes
no
desenvolvim
ento
Captação de
recursos

A startup compartilha conhecimento com o ambiente
externo (fornecedores, clientes, outras empresas,
consultores, universidades, instituições de pesquisa)?
A startup ao desenvolver novos produtos (bens ou
serviços) ou melhorias, envolve seus clientes nesse
processo?
A equipe conseguiu captar recursos para a startup?
CLIENTES

Necessidade
s do cliente

Os clientes são agrupados e suas necessidades são
identificadas?

Divulgação

Os produtos/serviços são divulgados ao cliente?

Comunicaçã
o com o
cliente
Satisfação
do cliente
Fidelização

As reclamações são registradas e tratadas?
A satisfação do cliente é avaliada?
As informações obtidas dos clientes são analisadas e
utilizadas para intensificar a sua fidelidade e captar
novos?
PLANO DE PROJETO

Justificativa
e benefícios

A startup tem justificativas e benefícios claros?

Análise do
mercado

Foi realizada uma análise de mercado consistente?

Escalabilida
de

Qual o potencial de escalabilidade?

Protótipo

Qual nível do protótipo?
INOVAÇÃO

Desafio
tecnológico

Os desafios tecnológicos são significativos para o
projeto?

Abrangênci
a

Qual a abrangência do projeto apresentado?

Capital
humano

A equipe possui ferramentas e conhecimentos
necessários para o desenvolvimento do projeto?

Capital
estrutural

Os parceiros estão satisfatoriamente envolvidos com o
projeto?

CLASSIFICAÇÃO - NOTAS
STARTUP
1

STARTUP
2

STARTUP
3
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EXPERIÊNCIA
Participação
em outras
empresas ou
projetos

A equipe participou de outros projetos ou empresas?

Prêmios

A equipe recebeu prêmios com a startup?

Eventos

A equipe participou de eventos com a startup?
VIABILIDADE FINANCEIRA

Índices
financeiros

A startup conhece os índices financeiros do negócio?

Fluxo de
caixa

Como está o fluxo de caixa da startup?

Análise de
cenários
econômicos

Os cenários econômicos são analisados?

Mercado

A startup analisa o tamanho do mercado?
VIABILIDADE TÉCNICA

Protótipo

A startup possui protótipo?

MVP

A startup possui MVP?

Equipe

A equipe possui as competências necessárias pra
desenvolver o projeto?

Estrutura

A startup tem a estrutura necessária para o
desenvolvimento do projeto?

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Os pesos de cada critério são alterados de acordo com a fase das startups avaliadas,
levando em consideração os pontos mais relevantes para cada nível de maturidade. Sendo
assim, a definição de pesos diferentes é importante, já que em cada fase, existem
conhecimentos e habilidades que se fazem essenciais para o desenvolvimento dos
empreendedores e startups.
Para cada questão existem cinco opções de resposta, variando do 1 (insatisfatório),
ao 5 (ideal), e a distribuição das notas levaram em consideração o que se está avaliando em
cada pergunta.
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3.2 MANUAL DO AVALIADOR

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
PROJETOS INOVADORES
As startups mostram a cada dia sua importância na economia, trazendo inovação e
dinamização para o atual cenário. Contudo, as ferramentas existentes não atendem por
completo as necessidades de investimento e aceleração desses negócios, bem como de seus
apoiadores. As instituições e investidores também são carentes de um ambiente em que
possam avaliar os empreendimentos de forma ágil e otimizada. Assim, surge a ideia de criar
uma plataforma que integre o ecossistema, a fim de trazer mais dinamização e confiabilidade
nas relações. O objetivo principal do projeto, é otimizar a integração e relacionamento entre
startups, investidores, projetos e instituições.
A planilha de priorização de projetos é a primeira versão para a implantação do
modelo sugerido, servindo como ferramenta de classificação de startups. Levando em
consideração os diferentes níveis de maturidade das startups, os pesos de cada critério podem
ser modificados para melhor mensurar as suas características.
Serão considerados três níveis, cada um com suas características chave:
T0: Nesta fase, o empreendedor tem uma ideia, tecnologia ou um problema a ser
resolvido. Tem que pesquisar o mercado, identificar seus clientes, revisar e avaliar o
problema. Depois propõe e valida hipóteses de soluções com os clientes. O tema central é O
PROBLEMA e a SOLUÇÃO viável e sustentável, percebidos e validados pelos clientes.
T1: Nesta fase, o empreendedor necessita definir e validar um modelo viável,
sustentável e escalável de negócio, contemplando, no mínimo, a proposta de valor, os canais
de comunicação e relacionamento, os processos e recursos principais, os parceiros e a
estrutura de custos e receitas previstas, assim como a forma de rentabilização do projeto. O
tema central é o MODELO DE NEGÓCIO validado pelos clientes e ORGANIZAÇÃO.
T3: Nesta fase, o empreendedor busca escalabilidade, amadurecendo processos e
indicadores de qualidade. O negócio já está maduro, mas o empreendedor sente necessidade
de evoluir alguns processos e amadurecer mais alguns indicadores de qualidade com ajuda da
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incubadora, objetivando aceleração, COMPETITIVIDADE e QUALIDADE.
3.2.1 Critérios de avaliação
Cada critério conta com um conjunto de questões a serem avaliadas. A pontuação
atribuída a cada tópico varia de 1 a 5, onde genericamente 1 significa insatisfatório, e 5, é a
excelência, o cenário ideal, e a atribuição das notas deve ser feita de acordo com os quadros
abaixo.
3.2.1.1 Processos
Uma empresa conta com um grande número de procedimentos alocados por setor.
Cada uma dessas atividades é parte de um sistema focado na geração de resultados e em
movimentar o empreendimento. Se os processos estão desordenados, as práticas de trabalho
podem ficar pouco sólidas, com cada um fazendo à sua maneira. Muitas vezes, apenas um
profissional conhece a forma certa de desempenhar uma tarefa, e, quando ele sai do quadro ou
falta, todos acabam tendo problemas.
Quando os seus processos são organizados, você está na verdade sistematizando as
ações, demandas, colaborações, responsabilidades, materiais, investimentos e procedimentos
operacionais. É um gerenciamento otimizado, que busca facilitar o cotidiano de trabalho,
elevar a produtividade, aumentar a eficiência do atendimento e reduzir custos e erros.
Vigilância tecnológica: Num cenário cada vez mais competitivo, onde inovações
tecnológicas surgem rapidamente, é importante que a startup esteja atenta às possíveis
mudanças. Esse quesito visa determinar o quão preparada a startup está para antecipar o
surgimentos de novos produtos ou processos. Para isso deve-se verificar se há um
acompanhamento constante dos concorrentes, das novas tecnologias, do crescimento do setor,
e das tendências de mercado.

Vigilância tecnológica - A startup é capaz de antecipar o surgimento de novos produtos ou
processos?
1
2
3
4
5
A startup não é
capaz

A startup age de
forma reativa

Informal e
desestruturadamente

Eventualmente,
empregando
métodos pouco
estruturados

Formalmente,
buscando atender
requisitos futuros
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Sofisticação tecnológica: A sofisticação requer políticas para o aprofundamento
tecnológico e de conhecimento, para sustentar o crescimento da startup, dinamizando a
estrutura produtiva e o fluxo de renda do negócio como um todo. Manter a competitividade
utilizando tecnologia gera diversificação para as atividades, e melhora a qualidade dos
produtos. Esse investimento em conhecimento e tecnologias inovadoras acaba gerando
diferenciação e vantagens para a startup.
Sofisticação tecnológica - A startup mantém-se competitiva utilizando novas tecnologias em seus
produtos e processos?
1

Informalmente

2

3

Informalmente,
sem método
definido

Eventualmente,
com um processo
pouco estruturado
de comparação às
referências

4

5

Formalmente, com Sistematicamente,
um processo de
empregando
comparação às
métodos de análise
referências de
e assimilação
mercado
tecnológica

Padrão: É importante executar os processos principais de forma padronizada e
documentada, além de controlar esses processos para garantir a satisfação das necessidades
dos clientes. O domínio dos processos pode ser realizado de diversas formas, com a
documentação, a inclusão de indicadores, e o estabelecimento de metas. Quando há um
acompanhamento e o processo não acontece da forma correta, devem ser tomadas ações para
correção, facilitando a resolução do problema.

Padrão - Os principais processos são executados de forma padronizada?
1

Não há um
padrão

2

3

4

Os processos
Poucos processos
principais do
Os processos são
são executados de
negócio são
executados de
forma padronizada
executados de
forma padronizada
forma padronizada

5
Os processos do
negócio são
executados de
forma
padronizada, com
padrões
documentados

3.2.1.2 Relacionamento
A importância dos relacionamentos em uma startup vai além das relações entre os
membros da equipe. A abertura externa, o contato direto com os clientes, a atuação junto a
outras empresas e instituições, são pontos fundamentais para um novo empreendimento se
manter firme no mercado atual.
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Nunca se falou tanto sobre a importância do trabalho em equipe como agora. A
estruturação do ecossistema empreendedor fortalece todos os envolvidos, sendo essencial. A
ideia é que cada startup, fornecedor, concorrente, saiba qual sua parte no grupo, levando em
consideração o todo, valorizando o processo inteiro, e consequentemente colaborando com o
crescimento do conjunto.
Abertura externa: Verifica-se o quão maduro está o compartilhamento de
conhecimento obtido pela startup com o meio externo. Nesse ponto é importante observar se a
startup mantem efetivamente contato com seus fornecedores, clientes, outras empresas,
consultores, universidades, e instituições de pesquisa.

Abertura externa - A startup compartilha conhecimento com o ambiente externo?
1
A startup não
compartilha

2

Informalmente

3

4

5

Eventualmente

Frequentemente,
encorajando a
colaboração

Sistematicamente,
empregando o
modelo de
inovação aberta

Participação dos clientes: Diversas estratégias são adotadas com a finalidade de
obter maior eficiência e eficácia no processo de desenvolvimento de novos produtos, dentre
elas destaca-se a integração de clientes neste processo. É interessante verificar se a startup
envolve os clientes nessa etapa de desenvolvimento, já que essa prática melhora
potencialmente a vantagem competitiva, o crescimento econômico e lucratividade das
empresas que aderem a essa estratégia.
Participação dos clientes - A startup ao desenvolver novos produtos (bens ou serviços) ou melhorias,
envolve seus clientes nesse processo?
1
2
3
4
5
Os cliente não são
envolvidos no
processo

De maneira
informal

Eventualmente e
sem método
definido

Consultando-os
sobre suas
preferências

Sistematicamente,
empregando um
método
cooperativo de
criação

Captação de recursos: A captação de recursos é um indicador crucial para analisar
o nível de maturidade de uma startup, onde projetos melhor estruturados gerencialmente e
com planos melhor elaborados estão mais suscetíveis a captar recursos financeiros para seu
desenvolvimento efetivo. Sendo assim, os negócios que se preparam para receber
investimentos têm maiores chances de obter sucesso na captação.
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Captação de recursos - A equipe conseguiu captar recursos para a startup?
1
Não captou
recursos

2
Captou recursos
de parentes e
amigos

3
Captou recursos
através de
crowdfunding

4
5
Captou recursos
Captou recursos
através de investidor através de edital
anjo
ou fundo de capital

3.2.1.3 Clientes
É de fundamental importância conhecer o consumidor, perceber o que ele deseja e
entender o seu comportamento. A Startup deverá se adiantar e surpreender os consumidores,
satisfaze-los e encantá-los, a fim de torná-los fieis ao estabelecimento. Deve-se buscar
entender o processo de compra e o que os leva a decidir por determinado local, quais são os
fatores que mais pesam na hora da escolha.
Necessidades do cliente: Definir o público-alvo é tão importante quanto ter um bom
produto e saber como vendê-lo. No momento em que se está planejando a estratégia da sua
empresa é recomendado conhecer o perfil do potencial cliente. Ou seja, deve-se mapear qual é
o perfil do seu público-alvo ou do grupo de pessoas que você identifica como potenciais
clientes para o seu negócio.
Para identificar melhor o público, podemos realizar algumas perguntas como:
Qual é a faixa etária desse grupo? Qual é o bairro, cidade e região que eles moram?
Quais são as principais atividades, interesses e opiniões destas pessoas? Quais sãos as suas
necessidades?

Necessidades do cliente - Os clientes são agrupados e suas necessidades são identificadas?
1

2

3

4

5
Os clientes são
agrupados e as
Os clientes são
necessidades e
agrupados e as
Os clientes não são
Os clientes são expectativas destes
necessidades e
Não há nenhum
agrupados e a
agrupados e as
grupos são
expectativas destes
tipo de
identificação das
necessidades e
identificadas
grupos são
agrupamento dos suas necessidades
expectativas são formalmente por
identificadas
clientes
é feita de forma
identificadas
meio de
informalmente por
intuitiva
formalmente
informações
meio de informações
obtidas dos
obtidas dos clientes
principais grupos
de clientes.

Divulgação: Atualmente, toda empresa que queira ser bem-sucedida no mercado
deve ter em conta o processo de divulgação. O papel da comunicação com a sociedade

35

mostra-se imprescindível, revelando-se como um forte instrumento de gestão para a obtenção
da notoriedade. Identifica-se nesse quesito se a startup realiza a divulgação do produto/serviço
de maneira adequada, de forma a atingir todos os seus clientes.

Divulgação - Os produtos/serviços são divulgados ao cliente?
1

2

Os produtos e
serviços não são
divulgados aos
clientes

3

4

Os produtos e
Os produtos e
serviços são
serviços são
Os produtos e
divulgados sem
divulgados
serviços são pouco
considerar os
considerando os
divulgados
diferentes grupos de diferentes grupos
clientes
de clientes

5
Os produtos e
serviços são
divulgados
considerando os
diferentes grupos
de clientes e
utilizando meios
adequados para
assegurar a
efetividade desta
comunicação

Comunicação com o cliente: A comunicação para resolução de problemas é
indispensável do processo de comunicação, e caracteriza-se por todos os processos de
recebimento, registro, tratamento e informação das reclamações. Nesse critério verifica-se a
eficiência da comunicação entre a startup e o cliente para resolução de problemas.

Comunicação com o cliente - As reclamações são registradas e tratadas?
1

2

3

Não são
disponibilizados
As reclamações
As reclamações
canais de
recebidas, mas não
recebidas são
comunicação
são registradas e
registradas e tratadas
para os clientes
são tratadas
ocasionalmente
apresentarem
ocasionalmente
suas reclamações

4

As reclamações
recebidas são
registradas e
tratadas
regularmente

5
As reclamações
recebidas são
registradas e
tratadas
regularmente, e o
cliente é
informado da
solução dada à sua
reclamação

Satisfação do cliente: Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviços
superiores, eles podem obter muitas informações sobre produtos por meio da internet e de
outras fontes, o que permite que comprem de maneira mais racional. A chave para o alcance
do sucesso consiste em determinar as necessidades e os desejos dos clientes, levando em
consideração a satisfação dos consumidores e interesse público.
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Satisfação do cliente - A satisfação do cliente é avaliada?
1

2

A satisfação dos
A satisfação dos
clientes é avaliada
clientes não é
eventualmente e de
avaliada
forma intuitiva

3

A satisfação dos
clientes é avaliada
esporadicamente

4
A satisfação dos
clientes é
avaliada
periodicamente
por meio de
método formal
para alguns dos
grupos de
clientes

5
A satisfação dos
clientes é avaliada
periodicamente
por meio de
método formal
para os principais
grupos de clientes

Fidelização: A fidelização é diretamente proporcional a satisfação dos clientes,
sendo de extrema importância que a startup analise as informações obtidas, para buscar
estratégias de melhorias. Clientes fieis tendem a comprar mais, e além de aumentar a vida útil
da carteira de clientes da empresa, diminui o custo de recuperação de clientes, aumentando o
valor financeiro agregado a marca.

Fidelização - As informações obtidas dos clientes são analisadas e utilizadas para intensificar a sua
fidelidade e captar novos?
1
2
3
4
5
As informações
As informações
As informações
obtidas dos
As informações
obtidas são
As informações
obtidas são
clientes são
obtidas são
analisadas e
obtidas dos
analisadas
utilizadas
analisadas e
utilizadas
clientes não são
ocasionalmente
sistematicamente
esporadicamente
regularmente
analisadas
para fidelizar os
na fidelização dos
utilizadas
para fidelizar os
clientes atuais
clientes atuais e
clientes atuais
captação de novos

3.2.1.4 Plano de projeto
O planejamento oferece a confiabilidade necessária para a implantação de uma nova
empresa. Com um plano de projeto estabelecido, se tem uma ferramenta importante em mãos,
conhecendo o mercado, as despesas com a criação, o cronograma de tempo e os riscos para a
implantação. Informações oportunas, como benefícios, análise de mercado, e justificativas
para o desenvolvimento do projeto, são cruciais para a tomada de decisão da empresa.
Portanto, o processo de gestão de projetos é fundamental para a startup, pois diminui
riscos e erros, direciona os esforços, especifica despesas, implementam os recursos humanos,
e acompanha o uso dos materiais.
Justificativa e benefícios: Junto com o surgimento de uma startup, vem os
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benefícios e as justificativas para sua existência no mercado. Para que um negócio se
mantenha competitivo, é preciso que seja relevante, e sua contribuição percebida pela
sociedade.

Justificativa e benefícios - A startup tem justificativas e benefícios claros?
1

2

3

4

5
A justificativa e os
A justificativa para
benefícios
A justificativa e os A justificativa e os desenvolvimento
previstos são
Não tem
benefícios do
benefícios
do projeto está
relevantes e
justificativas e
projeto não estão
previstos são
esclarecida e os
contribuem para a
benefícios claros
esclarecidos de
parcialmente
benefícios
sustentabilidade
forma satisfatória
relevantes
previstos são
econômica, social
relevantes
e/ou ambiental do
ecossistema

Análise do mercado: Essa análise é uma forma de minimizar os riscos de um
negócio. É preciso ter uma visão holística do negócio e estar sempre atento às novas
oportunidades e ameaças. Monitorar, analisar, se adaptar ao ambiente, enxergar o mercado e
todas as oportunidades e ameaças, leva à busca do melhor posicionamento diante dos
concorrentes. Questões importantes ao analisar o mercado são: qual é a participação de
mercado entre os principais concorrentes? Qual é o potencial de mercado? O mercado está
bem atendido? Quais são as oportunidades para o produto/serviço obter uma maior fatia de
mercado?

Análise do mercado - Foi realizada uma análise de mercado consistente?
1

2

Não foi feita uma Foi realizada uma
análise crítica em
análise crítica
relação ao
parcial em relação
mercado
ao mercado

3

4

Foi realizada uma
Foi realizada uma análise crítica com
análise crítica
uma comparação
parcial, mas
parcial em relação
desconsiderando
aos principais
características na produtos/processos
comparação
/serviços similares
existentes

5
Foi realizada uma
análise crítica
adequada com uma
comparação
completa em
relação aos
produtos/processos
/serviços similares
existentes

Escalabilidade: É a capacidade de crescimento em larga escala, em um curto
período de tempo sem que seja necessário um grande investimento nessa expansão, ou seja,
com uma proporção gasto menor que a do crescimento, cuja qual trará um retorno bem mais
lucrativo. Saber o potencial de crescimento, e trabalhar estratégias para dar escala ao negócio,

38

são pontos importantes na competitividade de uma startup.

Escalabilidade - Qual o potencial de escalabilidade?
1
Não existem
estratégias para
dar escala ao
projeto

2
3
4
5
As estratégias para As estratégias para As estratégias para
As estratégias para
dar escala ao
dar escala ao
dar escala ao
dar escala ao
projeto estão
projeto estão
projeto inovador
projeto estão
parcialmente
parcialmente
estão parcialmente
adequadas e há
adequadas e há
adequadas e há
adequadas e há
grande potencial
baixo potencial de médio potencial de
potencial de
de crescimento
crescimento
crescimento
crescimento

3.2.1.5 Inovação
A inovação é uma das principais características de uma startup, e tem a capacidade
de agregar valor à empresa, trazendo uma diferenciação no ambiente competitivo, se
apresentando como uma prática fundamental para o alcance, manutenção e frequência do
desenvolvimento da startup.
Em mercados cada vez mais competitivos, e cujos produtos apresentam semelhanças
entre os concorrentes, aqueles que mantem uma cultura inovadora estão em vantagem sobre
as outras, seja por inovações em processos, materiais, ou produtos.
Desafio tecnológico: O desafio tecnológico de uma startup é de grande importância,
já que significa possíveis melhorias, que podem promover um aumento da competitividade no
mercado.

Desafio tecnológico - Os desafios tecnológicos são significativos para o projeto?
1

2

Os desafios
tecnológicos
Os desafios
apresentados não
tecnológicos não
são irrelevantes ou
foram
divergem da
caracterizados
proposta do
projeto

3

4

Os desafios
tecnológicos
apresentados são
parcialmente
relevantes e
demandam
desenvolvimento
básico

Os desafios
tecnológicos
apresentados são
significativos para
o projeto,
relevantes para o
aumento da
competitividade da
indústria brasileira
e demandam
desenvolvimento
básico

5
Os desafios
tecnológicos são
significativos e
relevantes para o
aumento da
competitividade e
demandam
desenvolvimento
que promova a
ampliação
significativa de
conhecimento para
as equipes
envolvidas
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Abrangência: Inovações que envolvem somente o âmbito interno são de grande
valia para o desenvolvimento de um empreendimento, contudo, não garante o sucesso. Quanto
maior a abrangência da inovação, maior as chances da startup ser bem sucedida, atingindo um
número maior de pessoas, e aumentando as chances de escalabilidade.

Abrangência - Qual a abrangência do projeto apresentado?
1

2
3
4
5
Inovação apenas Inovação regional Inovação nacional
Inovação
para a própria
(produto/processo/ (produto/processo/
internacional
empresa
serviço novo
serviço novo em
(produto/processo/se
Não há inovação (produto/processo/ apenas no Estado
mais de uma
rviço novo em
serviço novo
ou região na qual a
região além da
âmbito
apenas na
empresa está
qual a empresa
internacional)
empresa)
inserida)
está inserida)

Capital humano: Empresas com times de empreendedores mais qualificados têm
maiores possibilidades de crescimento, e mais capacidade para montar e explorar alianças e
levantar dinheiro. Procura-se identificar nesse ponto se a equipe possui as habilidades
necessárias para a estruturação do projeto.
Capital humano - A equipe possui ferramentas e conhecimentos necessários para o desenvolvimento
do projeto?
1
2
3
4
5
A equipe de projeto
possui as
A equipe de
A equipe de
A equipe de
habilidades e
projeto possui
Não foi
projeto não possui
projeto possui
experiência
parcialmente as
apresentada a
as habilidades e
habilidades e
necessárias para
habilidades e
equipe de
experiência
experiência
desenvolver o
experiência
desenvolvimento necessárias para
necessárias para
projeto, inclusive
necessárias para
do projeto
desenvolver o
desenvolver o
podendo atuar como
desenvolver o
projeto
projeto
referência em
projeto
projetos posteriores
na mesma área

Capital estrutural: A startup muitas vezes não consegue por si só ter toda
estrutura necessária para o desenvolvimento da ideia, e com isso busca parceiros que
agreguem valor à ideia. Agentes externos como incubadoras, mentores, e investidores, podem
somar e alavancar o crescimento de uma startup, contudo, é preciso verificar se o
envolvimento e estrutura disponíveis são satisfatórios.
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Capital estrutural - Os parceiros estão satisfatoriamente envolvidos com o projeto?
1

2

Não foram feitas
parcerias

A estrutura
necessária ao
desenvolvimento
do projeto não foi
suficientemente
caracterizada

3
4
5
Os parceiros
Os parceiros
Os parceiros
envolvidos no
envolvidos no
envolvidos no
projeto não
projeto apresentam
projeto apresentam a
apresentam a
parcialmente a
estrutura e
estrutura e
estrutura e
organização
organização
organização
necessárias para o
necessárias para o necessárias para o
seu
seu
desenvolvimento
desenvolvimento
desenvolvimento
do projeto

3.2.1.6 Experiência
É importante que a equipe já tenha experiência como startup e de preferência estejam
em sintonia sobre o negócio para conseguir conduzi-lo de forma mais segura. Uma equipe
multidisciplinar e experiente tem vantagens sobre as com menos experiência.
Verificar o reconhecimento da equipe através de premiações, participações em
eventos e sucesso ao conseguir captar recursos, são ferramentas para se medir a capacidade de
uma equipe.
Participação em outras empresas ou projetos: Um dos principais critérios de
avaliação dos investidores é a experiência da equipe empreendedora em negócios e a
qualidade da equipe de gestão. Para esse ponto, é importante verificar se os integrantes
participaram efetivamente de outros projetos inovadores, ou a experiência da equipe é
majoritariamente em empresas tradicionais.
Participação em outras empresas ou projetos - A equipe participou de outros projetos ou
empresas?
1
2
3
4
5
Não participou
de outros
projetos ou
empresas

Participou
majoritariamente
em empresas
convencionais

Parte da equipe
participou de
startups em sua
fase inicial

Parte da equipe
Participou
participou de
majoritariamente
startups em sua
de startups em sua
fase de modelagem
fase de execução
de negócio

Prêmios: O recebimento de prêmios destaca uma startup dentre as outras, coroando
sua atuação ou potencial. Essa questão observa o engajamento da equipe no projeto, sendo um
reconhecimento da startup.
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Prêmios - A equipe recebeu prêmios com a startup?
1
Não recebeu
prêmios

2
Recebeu prêmio,
mas não com a
startup

3

4

Recebeu prêmios
em eventos locais

Recebeu prêmios /
destaque regional

5
Recebeu prêmios/
destaque nacional
ou internacional

Eventos: A participação em eventos é um reconhecimento pela sociedade,
mostrando sua relevância para o grupo. Isso além de agregar valor ao negócio é uma forma de
divulgação, atraindo possíveis clientes e investidores.

Eventos - A equipe participou de eventos com a startup?
1
Não participou
de eventos

2
Participou de
eventos, mas não
com a startup

3

4

Participou de
eventos locais

Participou de
eventos regionais

5
Participou de
eventos nacionais
e/ou internacionais

3.2.1.7 Viabilidade financeira
A viabilidade financeira de uma startup passa por diversos pontos, dentre eles é
imprescindível conhecer as particularidades dos cenários econômicos possíveis, bem como o
fluxo de caixa, e os índices da empresa. A partir desses pontos é possível saber quanto de
investimento a startup precisará arrecadar, quanto tempo até começar a faturar, qual a janela
de ponto de equilíbrio e o quanto se pode gastar com estrutura e pessoal.
Índices financeiros: Os indicadores financeiros são uma ferramenta chave na
tomada de decisões gerenciais, pois são capazes de fornecer informações sobre situação do
negócio, proporcionando a comparação da evolução histórica, auxiliando o planejamento
estratégico. Informações como a capacidade de pagamento, a liquidez, a avaliação do lucro, o
rendimento os investimentos efetuados, e a evolução ao longo do tempo são fundamentais
para o desenvolvimento da startup.

Índices financeiros - A startup conhece os índices financeiros do negócio?
1
A startup não
utiliza índices
para analisar o
projeto

2

3

A startup controla
o fluxo de caixa

A startup analisa o
tempo de payback
simples

4
A startup analisa
os índices básicos
como payback e
EBITDA

5
Possui TIR, VPL,
lucratividade,
EBITDA, payback
ETC

Fluxo de caixa: O fluxo de Caixa é um Instrumento de gestão financeira que projeta
para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa,
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indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Com ele é possível analisar se
a startup está gerando lucro, no ponto de equilíbrio, ou operando no negativo, sendo então
uma ferramenta utilizada para controle e como instrumento na tomada de decisões.

Fluxo de caixa - Como está o fluxo de caixa da startup?
1

2

3

4

A startup não
controla o fluxo
de caixa

A startup tem o
fluxo de caixa
negativo

A startup tem o
fluxo de caixa no
ponto de equilíbrio

A startup gera
lucro

5
A startup gera
lucro que
possibilita o
reinvestimento

Cenários econômicos: A análise de cenários econômicos é um dos principais
métodos de projeção, sendo um processo de análise de possíveis eventos futuros. Esse método
de análise apresenta várias alternativas possíveis do que poderá ser encontrado no futuro de
acordo com o quadro atual e os prospectos.

Análise de cenários econômicos - Os cenários econômicos são analisados?
1

Analisados de
forma informal

2

3

4

Formalmente,
analisando o
passado

Os cenários são
analisados, por
meio de avaliação
de impacto nos
resultados e
propondo ações

Os cenários são
analisados a curto
prazo com base
nas forças de
mudança

5
Os cenários são
analisados a
curto/médio e
longo prazo, com
base nas forças de
mudança, sendo
propostas ações

3.2.1.8 Viabilidade técnica
Saber se a equipe tem as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da startup é
um ponto crucial na avaliação. A criação do protótipo, do MVP, as competências dos
componentes, tudo isso deve ser levado em consideração para dizer se um negócio é viável,
ou não.
Protótipo: A startup ser capaz de construir um protótipo da sua ideia é de extrema
importância para poder visualizar se atende o proposto ao cliente e para isso é imprescindível
ter uma equipe de desenvolvimento com capacitação no que tá sendo proposto e até mesmo
parcerias que ajudem no desenvolvimento do protótipo. Nessa questão é avaliado se a startup
desenvolveu algum protótipo para a validação da proposta.
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Protótipo - A startup possui protótipo?
1

2

Não possui
protótipo

3

4

Protótipo é
Protótipo permite
preliminar e não
parcialmente a
Protótipo permite
permite
visualização da
visualização plena
visualização da
inovação proposta, da proposta e está
inovação proposta,
e não está
condizente com a
não condizendo
condizente com a
fase de
com a fase de
fase de
desenvolvimento
desenvolvimento
desenvolvimento
do projeto
do projeto
do projeto

5
Protótipo permite
visualização plena
da proposta e está
condizente com a
fase de
desenvolvimento
do projeto

MVP: O desenvolvimento de um MVP é essencial para iniciar o processo de
aprendizagem tão rapidamente quanto possível. Ele serve para colocar a prova a ideia de
negócio, e possibilitar o feedback entre o cliente e a startup, permitindo que se entenda o que
está por trás do comportamento dos clientes, além de detectar falhas antes que sejam
investidos recursos necessários para a versão completa do produto.

MVP - A startup possui MVP?
3

1

2

Não possui MVP

Possui MVP em
desenvolvimento

Possui MVP
projetado

4

5

Possui MVP em
fase de testes

Possui MVP
finalizado

Equipe: A equipe é o principal ativo de valor de um negócio. Para o
desenvolvimento do projeto, é essencial que a startup seja formada por pessoas com
habilidades complementares, que tenham capacidade de execução da ideia, e que conheçam a
tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento do produto ou serviço.

Equipe - A equipe possui as competências necessárias pra desenvolver o projeto?
1
A equipe não
possui as
competências e
não sabe onde
encontrá-las

2

3

A equipe não tem
as competências
mas sabe onde
encontrá-las

A equipe possui
algumas
competências e
sabe onde
encontrar as
demais
competências

4
A equipe possui
competências
parciais para
desenvolver o
projeto e consegue
desenvolver as
demais
competências

5
A equipe possui
competências
necessárias para
desenvolver o
projeto

Estrutura: A startup necessita de uma estrutura para desenvolver suas atividades,
seja ela própria ou em parcerias. Fazer um negócio crescer depende, entre outros fatores, da
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capacidade de oferecer ao cliente produtos e serviços de qualidade, e a estrutura de uma
startup interfere diretamente nessa questão.

Estrutura - A startup tem a estrutura necessária para o desenvolvimento do projeto?
1
Não possui a
infraestrutura total
e não sabe onde
buscar parceiros
para execução

2
3
Não possui a
infraestrutura
Possui estrutura
total porem sabe
parcial e sabe onde
onde buscar
encontrá-las
parceiros para
execução

4

5

Possui quase toda
infraestrutura
necessária

Possui toda
infraestrutura
necessária

O desenvolvimento do questionário foi baseado em metodologias já validadas e irá
analisar se a startup foca nos processos de inovação e competitividade. A próxima etapa será
o desenvolvimento da plataforma “RX Integra”, cujo objetivo é facilitar a relação entre
startups, investidores e instituições, fortalecendo o ecossistema inovador.
Quadro 6 Modelo de Negócios do RX INTEGRA
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3.3 INCUBADORA INPACTA ECT-UFRN E RX INTEGRA
A aplicação do modelo proposto foi feita junto aos projetos submetidos ao ciclo da
incubadora InPACTA ECT-UFRN, onde a planilha foi personalizada de acordo com as
necessidades da incubadora, tendo em vista o perfil de startups desejado.
Após a seleção dos critérios selecionados e a determinação dos pesos definidos, o
questionário foi aplicado (Quadro 6). Nessa etapa foi necessário um avaliador para conduzir o
preenchimento da planilha, de acordo com o manual do avaliador (Apêndice A). O manual
serviu como instrumento norteador, onde foi exposto o objetivo de cada uma das fases de
maturidade, além de explanar sobre cada ponto dos critérios disponíveis.
Quadro 7 – Critérios de avaliação InPACTA
CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

PESOS

PROCESSOS
Vigilância
tecnológica
Sofisticação
tecnológica

A startup é capaz de antecipar o surgimento de novos produtos ou
processos?
A startup mantém-se competitiva utilizando novas tecnologias em seus
produtos e processos?

1
1

PLANO DE PROJETO
Justificativa e
benefícios
Análise do mercado

A startup tem justificativas e benefícios claros?

3

Foi realizada uma análise de mercado consistente?

2

INOVAÇÃO
Desafio tecnológico

Os desafios tecnológicos são significativos para o projeto?

3

Abrangência

Qual a abrangência do projeto apresentado?
A equipe possui ferramentas e conhecimentos necessários para o
desenvolvimento do projeto?

1,5

Os parceiros estão satisfatoriamente envolvidos com o projeto?

1,5

Capital humano
Capital estrutural

3

EXPERIÊNCIA
Participação em
outras empresas ou
projetos

A equipe participou de outros projetos ou empresas?

3

VIABILIDADE FINANCEIRA
Análise de cenários
econômicos
Mercado

Os cenários econômicos são analisados?

1

A startup analisa o tamanho do mercado?

1

VIABILIDADE TÉCNICA
Protótipo

A startup possui protótipo?

3

MVP

A startup possui MVP?
A equipe possui as competências necessárias pra desenvolver o
projeto?

1

Equipe

1,5
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

A incubadora montou o questionário a fim de avaliar pontos cruciais como: o
potencial de inovação da ideia proposta; a capacidade empreendedora da equipe; o grau de
desenvolvimento da ideia; o potencial mercadológico; a viabilidade econômica e tecnológica;
e a capacidade de aprimoramento de processos, visando o impacto na empresa no
ecossistema. A aplicação da planilha gerou um ranking dos projetos (Quadro 7) comparandoos com as notas de entradas do Mestrado Profissional de Inovação-UFRN, sendo representado
no Gráfico 1.
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Quadro 8– Ranking dos projetos avaliados2
Tema do projeto
1
2
3

BUSINESSMAN
DEMOEDUC
ATHENAS EOLIC
PORTAL DE NEGÓCIOS DAS ENERGIAS
4
RENOVÁVEIS – (B2B-ER)
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
5 PARA REAPROVEITAMENTO DE REJEITOS
NATURAIS PARA PRODUÇÃO ENERGÉTICA
6 LEGOSOFT
7 PREACEPTOR
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
8 PARA INOVAÇÃO EM PROCESSOS DA
REITORIA DA UFRN
9 ACADEMIA PRÉ-PAGO
SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO
10 ISOLADO APLICADO EM CONDICIONADOR
DE AR TIPO SPLIT
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE
11
ROCHAS CALCÁRIAS
ESPAÇÕ DE INOVAÇÃO COLABORATIVA
12
PARA JOVENS DE BAIXA RENDA
PROJETO
DE
AERÓDROMO
PARA
13
AERONAVES VANT
14 SMARTBLOOD
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
15 PARA INOVAÇÃO EM ANÁLISE DE RISCOS
EM INVESTIMENTOS
16 ELEVADOR HÍBRIDO
17 GYM CLUB
18 OFERTAS DO BEM
19 LOOPX
PLATAFORMA PARA NEGOCIAÇÃO ENTRE
20
CONDOMÍNIOS E FORNECEDORES
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

2

2
3
7

Nota de
entrada MPI
9.52
9.42
9.08

1
2
3

Nota RX
Integra
10
10
10

1

9.74

4

9,55

4

9.34

5

9,55

16
11

8.31
8.84

6
7

9,43
9,13

9

8.88

8

9,02

8

8.98

9

9,02

6

9.17

10

9,02

12

8.73

11

8,75

10

8.84

12

8,57

17

8.25

13

8,57

18

8.22

14

8,45

14

8.44

15

8,3

5
20
19
13

9.20
8.02
8.19
8.64

16
17
18
19

8,3
8,3
8,3
8,11

15

8.36

20

8,11

Posição

Ranking dos 20 projetos mais bem avaliados pela plataforma.

Posição
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Gráfico 1 – Ranking dos projetos avaliados
25

20

15

10
Posição MPI

5

Posição RX
0

O comparativo das notas de entrada do Mestrado Profissional de Inovação-UFRN e
as notas de avaliação dos projetos aplicados na metodologia sugerida, gerou o gráfico acima.
Destacando os principais pontos de divergência, as notas dos projetos Elevador Hibrido,
Legosoft e LoopX. Ao pesquisar mais detalhes dos projetos citados, foi observado o caráter
acadêmico mais apurado dos projetos Elevador Hibrido e Loopx. Enquanto que a InPACTA
pontua com pesos maiores os critérios mercadológicos elevou a classificação final de
avaliação do projeto LEGOSOFT.
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4 TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DE UM CINO (CHIEF INNOVATION
OFFICER)
Como vender uma ideia? Foi essa pergunta que norteou boa parte das minhas
respostas durante o curso de graduação em publicidade e propaganda. Durante 5 anos atuei
como executivo de contas publicitárias, profissional responsável por vender as ideias da
agencia e pelo elo entre o cliente e a empresa.
O SEBRAE-RN foi uma das contas que atendi, e por dois anos tive contato direto
com a instituição. A partir disso, abriu-se a oportunidade de participar de um processo
seletivo para Agentes Locais de Inovação, e foi então que o “mosquito” da inovação me
picou, fazendo com que em 2008 eu passasse a atuar no segmento de gestão da inovação.
Ao identificar uma oportunidade de atuação na elaboração de projetos para captação
de recursos, passei a integrar uma equipe onde atuava na construção dos planos de negócios
dos projetos. Nessa época, os projetos passaram por uma adaptação onde deixaram de ser
meramente acadêmicos e passaram a ter que ter um perfil mais mercadológico.
A partir de 2012 criei a minha empresa de consultoria e passei a atuar em carreira
solo na elaboração dos projetos, foi aí onde consegui me destacar no mercado aprovando
diversos projetos nos editais mais concorridos nacionalmente. Até hoje, já foi captado a partir
de projetos escritos por minha empresa, mais de 12 milhões de reais para o desenvolvimento
de projetos inovadores. Sendo, 4 milhões em projetos de subvenção econômica da FINEP, 7
milhões em projetos do Edital de Inovação do SENAI e 1 milhão em projeto do SETECMEC-CPNq em diversos segmentos industriais (farmacêutico, metalomecânica, tecnologia da
informação, construção civil, alimentos e química).
Aliado a experiência em elaborar projetos, passei também em 2012 participar da
equipe que gerenciava o Edital de Inovação do SENAI no RN. Onde orientava os empresários
na construção e submissão dos projetos no referido Edital. A partir de então passei a ter
dificuldade em avaliar os projetos que chegavam e ter indicadores e critérios que pudessem
mensurar o grau de competitividade do projeto. Foi com isso em mente que surgiu a ideia de
criar parâmetros que pudessem avaliar os projetos e que eles pudessem ficar em uma
plataforma única como uma espécie de vitrine dos projetos.
Incialmente, no mestrado, a plataforma criaria um ranking de projetos que ficariam
disponíveis para investidores. No processo de validação, foi visto que cada investidor, cada
instituição, possuíam critérios diferentes de avaliação e que isso impactava na seleção e
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ranqueamento dos projetos. A partir dessa premissa, a proposta do projeto foi alterada, e o
valor entregue ao cliente, agora está de acordo com a sua necessidade de seleção, levando em
conta os critérios que se adequam a sua realidade.
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5 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
As startups mostram a cada dia sua importância na economia, trazendo inovação e
dinamização para o atual cenário. Contudo, as ferramentas existentes não atendem por
completo as necessidades de investimento e aceleração desses negócios, bem como de seus
apoiadores. As instituições e investidores também são carentes de um ambiente em que
possam avaliar os empreendimentos de forma ágil e otimizada. Assim, surge a ideia de criar
uma plataforma que integre o ecossistema, a fim de trazer mais dinamização e confiabilidade
nas relações.
A princípio foi desenvolvido um questionário baseado em metodologias já validadas,
fazendo uma compilação dos modelos de Excelência em Gestão (MEG); no Prêmio Nacional
de Inovação; e no Modelo de Avaliação do Nível de Maturidade de Startups (SMM). Esse
modelo será aplicado junto aos projetos submetidos ao ciclo na incubadora InPACTA ECTUFRN, que irá analisar se a empresa foca nos processos de inovação e competitividade. Por
fim, será desenvolvida a plataforma “RX Integra”, cujo objetivo é facilitar a relação entre
startups, investidores e instituições, fortalecendo o ecossistema inovador.
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