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RESUMO
Estima-se que cerca de 40% dos novos produtos que envolvam algum tipo de construção de
software falhem no lançamento. Em um esforço para eliminar o desperdício frequentemente
encontrado em processos de desenvolvimento de produtos, o método da startup enxuta oferece
às empresas meios para reduzir incertezas e aumentar as taxas de sucesso no lançamento de um
produto. Com o objetivo de explorar a eficácia percebida no desempenho de produtos digitais
como o uso da metodologia, realizamos esta pesquisa com 98 pessoas em elevados cargos de
gestão em empresas, predominantemente, de médio e grande porte e identificamos lacunas de
compreensão e uso da startup enxuta. 69% da amostra investiram em projetos de até R$ 1
milhão e, para 56% dos respondentes, os esforços de desenvolvimento estiveram concentrados
no lançamento de produtos digitais inéditos para a empresa. Embora a maioria dos gestores
reconheçam que a startup enxuta influencia no desempenho do produto, a metodologia não tem
aplicação plena com apenas seis das onze técnicas listadas utilizadas. Ainda assim, os resultados
obtidos permitiram identificar que a adoção (parcial) da metodologia tem efeitos no
desempenho do produto. Não foram encontradas evidências que a dominância no modelo de
gestão da empresa para uma das dimensões da orientação empreendedora (OE) possa ser
indicativa de uso empírico da startup enxuta, contudo, foi possível inferir que três das cinco
dimensões, independente da metodologia utilizada, trouxeram efeitos à performance do
produto.

Palavras Chaves: startup enxuta; gerenciamento de produtos, orientação empreendedora;
desenvolvimento de clientes, produtos digitais.

ABSTRACT
It is estimated that about 40% of new products that involve some type of software construction
fail to launch. In an effort to eliminate the waste often found in product development processes,
the lean startup method offers companies a ways to reduce uncertainty and increase success
rates in launching a product. In order to explore the perceived effectiveness in the performance
of digital products as the use of the methodology, we conducted this research with 98 people in
high management positions in companies, predominantly medium and large, and identified
gaps in understanding and use of the lean startup. 69% of the sample invested in projects of up
to R $ 1 million and, for 56% of the respondents, the development efforts were concentrated on
the launch of new digital products for the company. Although most managers recognize that
the lean startup influences product performance, the methodology is not fully applicable with
only six of the eleven listed techniques used. Even so, the results obtained allowed to identify
that the (partial) adoption of the methodology has effects on the product's performance. There
was no evidence that the dominance in the company's management model for one of the
dimensions of entrepreneurial orientation (OE) could be indicative of the empirical use of lean
startup, however, it was possible to infer that three out of five dimensions, regardless of the
methodology used, bring effects on product performance.

Keywords: lean startup; product management, entrepreneurial orientation; customer
development; digital products.
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1. INTRODUÇÃO

O mundo empresarial contemporâneo é caracterizado por um ambiente altamente
competitivo, globalizado e em constante mudança. Para melhorar a performance nesse
ambiente, as organizações encontram, na inovação de seus processos, no lançamento de
produtos e serviços e na escolha de um modelo de negócios escalável, oportunidades para se
diferenciarem no mercado e obterem vantagem competitiva (FRANÇA et al., 2012).
Grandes ideias surgem a todo momento dentro das empresas, porém o êxito depende,
essencialmente, da correta execução dessas ideias. O anseio por resultados imediatos pode
resultar na execução precária das etapas de planejamento e, diante do revés ocasionado pela
falta de atenção a aspectos indispensáveis, diz-se que aquela ideia não deu certo.
Apesar de existir na literatura um processo genérico que auxilie a transformação de
ideias em novos produtos, como o apresentado na Figura 1, ele é insuficiente para explicar as
variações nas diferentes indústrias e tipos de produtos (TROTT, 2012). Na visão de Hartmann
(2017, apud Balachandra e Friar, 1997) o NPD (new product development) é contextual, ou
seja, deveria ser adaptado ao contexto de diferentes indústrias, tecnologias, setores e níveis de
inovação.

Figura 1: Processo genérico para o desenvolvimento de produtos

Fonte: Adaptado de Trott (2012)

12

Estima-se que cerca de 40% dos novos produtos que envolvam algum tipo de construção
de software falhem no lançamento, mesmo depois de todo o trabalho de desenvolvimento e
teste; de cada 7 a 10 conceitos de novos produtos, apenas um é um sucesso comercial; e apenas
13% das empresas relatam que seus esforços totais em novos produtos atingem seus objetivos
anuais de lucro (COOPER, 2017; COOPER, EDGETT, KLEINSCHMIDT, 2004).
Assim, em um esforço para eliminar o desperdício frequentemente encontrado em
processos de desenvolvimento de produtos, Ries (2012) buscou nos princípios do lean
manufactoring e nos conceitos do customer development (desenvolvimento de clientes) de
Blank (2007) um método que oferecesse às empresas, sobretudo àquelas em estágio inicial,
meios que reduzissem incertezas na concepção de um empreendimento e/ou aumentasse as
taxas de sucesso no lançamento de um produto (YORDANOVA, 2016).
Esse método foi batizado por Ries (2012) como lean startup ou, em tradução para a
língua portuguesa, startup enxuta, termo que será utilizado nesta pesquisa daqui em diante.
Originalmente utilizada por startups de tecnologia, atualmente a metodologia é ensinada nas
principais universidades de negócios do mundo (BLANK, 2013) e, também, faz parte do
modelo de gestão de empresas dos mais variados portes e segmentos, como a General Eletric,
3M, Intuit entre outras (EDISON et al., 2018).
Em alinhamento com a proposta de Ries (2012), a Gartner (2016) defende uma visão
mais ampla da startup enxuta ao combiná-la com o design thinking e métodos ágeis para validar
modelos de negócios e criar produtos desejados pelo cliente.
A Gartner (2016) ainda estima que, em 2021, mais de 50% das empresas estabelecidas
aproveitem as técnicas da startup enxuta para aumentar o ritmo e o sucesso da transformação
dos negócios.
Desde o seu surgimento no Vale do Silício em 2009, um dos principais celeiros de
inovação do mundo, a abordagem da startup enxuta continua despertando o interesse do público
em geral, o que reflete no número de consultas realizadas no Google, no Brasil, com o termo
“lean startup”.
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Figura 2: Popularidade do termo “lean startup”

Fonte: Google Trends (2020)

A escala de popularidade do tema representada na Figura 2, indica o interesse do lean
startup no Brasil entre 2004 e 2020 para o termo de pesquisa e assunto. O valor 100 representa
o pico de popularidade do termo. O valor 50 significa que o termo teve metade da popularidade,
enquanto a pontuação 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo no período de
consulta.
Assim, apesar da popularização da metodologia em anos mais recentes, ainda existem
desafios na adoção completa do modelo por parte das empresas e na sua efetividade tendo em
face as particularidades do mercado brasileiro (CHASSAGNE, 2015).
No presente estudo, essas particularidades são analisadas pela ótica das dimensões da
Orientação Empreendedora (OE) difundida por Lumpikin e Dess (1996) e Covin e Slevin (1989,
1991). Autonomia, inovação, exposição ao risco, proatividade e agressividade competitiva são
as dimensões que caracterizam o comportamento empreendedor das empresas sendo possível
classifica-las para ampliar a compreensão sobre a adoção da startup enxuta no desenvolvimento
de produtos ou serviços digitais.
Portanto, diante do contexto apresentado e independente do porte e segmento da
empresa que se pretende pesquisar, este estudo tenta responder as seguintes perguntas: (a) qual
a eficácia percebida pelo gestor na aplicação da metodologia startup enxuta no
desenvolvimento de produtos digitais por empresas em operação no Brasil? (b) Identificar quais
as características empreendedoras encontradas nas empresas são indicativas de uso da startup
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enxuta? (c) qual o desempenho percebido no lançamento de produtos digitais com uso da
startup enxuta?
Embora seja grande a quantidade de artigos acadêmicos, incluindo os estudos de caso,
ainda são limitados análises científicas que abordam a adoção da startup enxuta como
metodologia de gestão de produtos por empresas no Brasil (RIBEIRO, 2014).
O principal objetivo desta dissertação é avaliar a eficácia percebida pelos gestores no
desempenho de produtos digitais com a adoção da metodologia startup enxuta bem como a sua
relação com as características empresariais empreendedoras encontradas nas empresas em
operação no Brasil. No que tange aos objetivos específicos, concentramos nossa pesquisa para:
a) Identificar quais as características empreendedoras encontradas nas empresas são
indicativas de uso da startup enxuta.
b) Mapear o desempenho percebido do produto/serviço com o uso da startup enxuta.
c) Relacionar as características empreendedoras das empresas com o desempenho
percebido no lançamento de produtos digitais.
Para isso, além dessa introdução, o trabalho é composto por um capítulo de revisão
teórica onde se contextualiza o desenvolvimento de produtos digitais a partir de processos
emergentes, a definição do desenvolvimento de clientes de Blank (2007) e da metodologia
startup enxuta. Adiante serão exploradas as dimensões da OE e, na sequência, o capítulo da
metodologia que se sustenta por uma pesquisa de caráter exploratório, utilizando uma survey
feita com empreendedores e gestores de empresas envolvidos no lançamento de produtos
digitais que trará a resposta para o problema de pesquisa formulado.
O presente trabalho tem como propósito contribuir com a difusão e aprimoramento das
técnicas da startup enxuta. Entende-se que esta pesquisa se enquadra no âmbito dos estudos de
administração

e

marketing,

sendo

de

grande

valia

para

gestores

de

produtos

(intraempreendedores) e empreendedores inseridos no mercado de tecnologia de serviços,
incentivando-os a revisitarem seus processos durante as etapas de concepção e lançamento de
novos produtos.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para efeitos dessa pesquisa, o referencial teórico foi redigido para apoiar o leitor na
interpretação dos constructos avaliados no problema de pesquisa. Mesclando o conteúdo de
autores de referência com relatos profissionais, publicados em mídias de massa, de executivos
notadamente experientes, definimos o conceito de produtos digitais. Para descrever algumas
das técnicas e metodologias emergentes para a concepção de produtos digitais demos enfoque
a startup enxuta. Por fim, o último constructo, a orientação empreendedora (OE) encerra o
capítulo e dá ao leitor noção das características empreendedoras que foram colhidas no
questionário de pesquisa.

2.1. Produtos digitais como serviços
Antes de definirmos o conceito de produto digital, precisamos entender a definição
clássica de um produto. Para tal, optamos em usar nesse estudo a definição de Kotler e
Armstrong (2007) que descreve um produto como sendo tudo aquilo que possa ser oferecido
em um mercado para satisfazer um desejo ou uma necessidade. O conceito de produto é amplo
e inclui mais que apenas bens tangíveis, incluem serviços, eventos, pessoas, lugares,
organizações, ideias ou um misto de todas essas entidades.
Tão importante quanto os produtos na economia são o peso dos serviços no PIB
brasileiro. Em 2018, o IBGE divulgou que o setor de serviços foi responsável por 75,8% de
toda a riqueza gerada no país. A definição de que serviços são atos, processos e atuações
oferecidos ou coproduzidos por uma entidade ou pessoa para outra entidade ou pessoa é aceito
pela literatura. A principal característica de um serviço é a sua intangibilidade. Os serviços são
percebidos muito subjetivamente. Uma das formas de percepção tem a ver com a experiência
prévia do cliente com um determinado serviço. Só se pode dizer algo sobre um serviço depois
de experimentá-lo (ZEITHAML, BITNER e GREMLER, 2014).
Além da intangibilidade, Zeithmal et al. (2014) apresentam outros aspectos chaves para
caracterizar serviços, tais como:
a) homogeneidade: Produtos são homogêneos, serviços são heterogêneos. São muitas
as variáveis no modelo de negócio que refletem na percepção de qualidade para o
cliente;
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b) simultaneidade: Produtos são produzidos primeiro e depois consumidos, já os
serviços são produzidos e consumidos simultaneamente; e
c) perecibilidade: Produtos podem ser armazenados, serviços só existem no momento
em que são realizados. Não podem ser devolvidos ou revendidos.
Em uma visão mais atual onde a fronteira entre produtos e serviços está cada vez menos
clara, Brown (2010) afirma que todo serviço deriva de um produto e da mesma forma que os
produtos ficam mais parecidos com serviços, os serviços estão ficando mais parecidos com as
experiências.
Assim, diante do desenvolvimento exponencial da tecnologia e da contínua ascensão da
internet no planeta, temos migrado gradualmente de um mundo antes completamente analógico
e mecânico, para um mundo digital e virtual, dos softwares e aplicativos, permitindo que
produtos, serviços e informações possam ser acessados e adquiridos por meio de dispositivos
conectados à internet, ampliando a experiência de consumo (ZEITHAML, BITNER e
GREMLER, 2014).
Neste contexto, Ehrhardt (2016) define produto digital como sendo um produto ou
serviço ativado por um software que oferece alguma forma de utilidade a um ser humano. Os
produtos digitais são intangíveis e dependentes, em sua maioria, de dispositivos eletrônicos
como, por exemplo, os smartphones com acesso à internet para que sejam consumidos
(MACHADO, 2018).
Nylén e Holmstrom, (2015) e Nambisan (2017) apresentam outros elementos que
caracterizam os produtos digitais:
a) produtos digitais são maleáveis, editáveis. Seu escopo, características e valor podem
continuar a evoluir mesmo depois do seu lançamento;
b) produtos digitais podem ser usados mesmo que estejam incompletos, em um estágio
em que ainda estão em definição e, portanto, sujeitos a modificações;
c) produtos digitais devem considerar efeitos da inovação, com o envolvimento de
diversos atores, causada pelo uso de padrões abertos, plataformas digitais, APIs
(Application Programming Interface), marketplaces, crowdsourcing etc;
d) a infraestrutura que existe hoje (e.g. cloud computing) permite que produtos digitais
sejam rapidamente modificáveis e escaláveis;
e) produtos digitais devem ser eficientes, fáceis de aprender e capazes de prover uma
experiência de usuário (UX) rica, através da sua usabilidade e design;

17

f) produtos e serviços digitais devem ter uma proposição de valor clara para os seus
usuários;
g) o desenvolvimento de produtos digitais envolve a busca constante de informações
sobre novos dispositivos e canais que permitam explorar inovações em contextos
emergentes, como mídias sociais, APIs, novos sistemas operacionais etc.;
h) produtos digitais e processos possuem forte dependência. O processo adotado
influencia na performance do produto, e vice-versa.
Adicionalmente, Boyett (2019) aponta uma dinâmica específica dos produtos digitais: a
questão de propriedade. Historicamente, o consumidor detinha o produto por um período ou
pela vida inteira. Porém com a digitalização, isso mudou e cada vez menos o consumidor se
apropria dos produtos, mas torna-se usuário deles, dos serviços que oferecem, valorizando a
experiência obtida durante o seu consumo. Como exemplo, adquirir uma bicicleta já não é a
única opção de consumo quando se pode alugá-la por um aplicativo de celular para desfrutar
de momentos de lazer ou se locomover pela cidade.
Por fim, a tentativa de determinar se o produto digital é ou não tangível, simultâneo e
perecível seria tão árdua, que esses critérios só serviriam para determinar que tais produtos
estão em alguma posição intermediária entre produto e serviço.

2.2. Concepção de novos produtos

A concepção de um novo produto depende de orientação e foco para entender os reais
problemas do cliente. Ter claramente o objetivo a ser atingido permite prover soluções mais
ajustadas às reais necessidades do usuário, o que aumenta a probabilidade de acerto. Em
economias de crise continuada como a do Brasil, racionalizar investimentos tornou-se prérequisito para a maior parte das empresas. Para Blank e Dorf (2014), ninguém quer desperdiçar
tempo, dinheiro e esforço construindo um produto com baixa ou nenhuma aceitação de
mercado.
Alguns anos atrás, era praticamente impensável ter as startups de tecnologia como Uber
e Airbnb competindo por passageiros e hóspedes com empresas de táxi e redes de hotéis.
Varejistas como Borders e Blockbuster, por exemplo, experimentaram as rupturas causadas por
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startups estreantes em seus respectivos setores. Esses estreantes – Amazon e Netflix – são agora
as novas empresas dominantes em suas áreas. Seus produtos de maior destaque são
essencialmente serviços digitais. Mesmo o iTunes da Apple, que revolucionou a maneira como
consumíamos música, foi superada pelo Spotify com o seu modelo de streaming ao ponto de
lançar em 2015 o Apple Music - serviço equivalente - na tentativa de recuperar sua liderança
de mercado (KOTLER et al., 2017).
Na literatura clássica, o processo de desenvolvimento de produtos (NPD) é dado pela
intersecção de um conjunto de disciplinas que envolvem o marketing, engenharia, pesquisa e
desenvolvimento (P&D), gestão da produção entre outras (TROTT, 2012). Contudo, na opinião
de Balachandra e Friar (1997), o NPD apresenta lacunas e deveria ser adaptado à diferentes
indústrias, tecnologias, setores e níveis de inovação para que se obtenha melhores resultados
durante a condução de um lançamento de produto.
Na economia digital, as chamadas startups, empresas nascentes em tecnologia,
impuseram um ritmo acelerado de inovação, desenvolvendo novos produtos com rapidez,
adaptando sua tecnologia e modelo de negócios conforme o feedback de clientes e a demanda
de mercado (BENVENUTTI, 2016).
Especificamente no que se diz respeito ao desenvolvimento de produtos digitais, as
metodologias ágeis e o pensamento enxuto têm ocupado lugar de destaque e a preferência das
empresas dos mais variados portes e segmentos em detrimento ao NPD clássico.
Herdado da indústria de software, Poppendieck (2011) esclarece que os métodos ágeis,
dentre os quais estão o scrum, XP (eXtreme Programming), FDD (Feature-DriveDevelopment) e o kamban, propõem processos de trabalho alinhados ao processo enxuto de
desenvolvimento de produtos objetivando:
a) Ciclos curtos e iterativos de desenvolvimento;
b) Flexibilidade para adaptação a mudanças durante todo o ciclo de vida do produto;
c) Qualidade ao longo de todo o processo de desenvolvimento e redução do
desperdício.
Em 2016, a Gartner publicou um diagrama propondo a combinação do design thinking,
da startup enxuta e das metodologias ágeis como um novo meio para conduzir o
desenvolvimento de produtos e ainda previu que, até 2021, mais de 50% das empresas
estabelecidas devem se aproveitar dessas técnicas para aumentar o ritmo e o sucesso da
transformação dos negócios.
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Figura 3: Combinando Design Thinking, Startup Enxuta e Métodos Ágeis

Fonte: Adaptado de Gartner (2016)

Dividido entre concreto versus abstrato no eixo vertical e problema versus solução no
eixo horizontal, as metodologias são sincronizadas para assegurar que o processo de descoberta
(pesquisa com usuários) e desenvolvimento sejam contínuos entregando o máximo valor do
produto ao cliente.
O Quadro 1 apresenta um breve resumo das metodologias emergentes propostas pela
Gartner para o desenvolvimento de produtos digitais e o Quadro 2, destaca as principais técnicas
empregadas em cada processo. Tanto as metodologias quanto as técnicas comumente utilizadas
foram descritas de acordo com Blank e Dorf (2014), Osterwalder e Pigneur (2010), Brown
(2009), Ries (2012), Pinheiro (2015), Silva (2016), Poppendieck (2011), Massari e Vidal (2018)
e Nakagawa (2019).
Quadro 1: Processos emergentes para o desenvolvimento de produtos
Processos
emergentes para
desenvolvimento de
produtos

Design Thinking

Descrição

Referências

São técnicas para resolução de problemas complexos usando uma
abordagem colaborativa e centrada no cliente.
Por meio de observação e empatia, o designer coloca-se na
posição do usuário para entender o problema; desenvolve um
protótipo que solucione a situação; e, então, colhe o feedback do
usuário para modificar o protótipo até chegar num produto viável
técnica e financeiramente para o usuário e para a empresa.

Brown (2009);
Pinheiro (2015);
Massari e Vidal
(2018)

Continua
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Conclusão
Processos
emergentes para
desenvolvimento de
produtos

Descrição

Referências

Startup Enxuta

É uma metodologia de desenvolvimento de produto baseada no
Sistema Toyota de Produção e voltada a evitar o desperdício – não
só de dinheiro, mas também de tempo.
Primeiramente, é desenvolvido um Produto Mínimo Viável
(PMV), uma solução minimamente pronta para ser utilizada pelo
público. Ela então é lançada, testada e adaptada continuamente
com base nos feedbacks de uso, num processo chamado de
“aprendizado validado”

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014); Pinheiro
(2015);

Agile

O agile é uma filosofia de desenvolvimento incremental de
projetos, onde o desenvolvimento do produto é dividido em fases
de curta duração. Cada fase (chamada de iteração ou sprint)
funciona como um ciclo de desenvolvimento completo, com
duração de três a quatro semanas, ao final do qual a equipe
entregará um produto funcional.
O planejamento de curto prazo (uma iteração por vez) minimiza
os riscos e permite a rápida adaptação do produto. O agile é mais
utilizado no desenvolvimento de softwares e seus métodos mais
famosos são o scrum, kanban, XP e FDD.

Nakagawa
(2019);
Poppendieck
(2011);
Ries (2012);
Massari e Vidal
(2018)

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 2: Técnicas aplicadas em processos emergentes para o desenvolvimento de produtos
Processos
emergentes para
desenvolvimento de
produtos

Design Thinking

Design Thinking

Técnica Aplicada

Descrição

Referências

Personas

Personas são a representação do usuário
‘ideal’, baseada em comportamentos e
motivações de pessoas reais, que auxiliam
os designers a ver os problemas pela
perspectiva dos usuários.

Brown (2009);
Pinheiro (2015);
Massari e Vidal
(2018).

Storyboard

É uma ferramenta visual para contar uma
história. O storyboard pode ser usado para
contar a história do problema (fluxo atual)
ou para definir a história da solução (fluxo
desejado com o novo produto/serviço)

Osterwalder e
Pigneur (2011);
Massari e Vidal
(2018)

Continua
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Continua

Processos
emergentes para
desenvolvimento de
produtos

Design Thinking

Design Thinking

Design Thinking

Design Thinking e
Startup Enxuta

Design Thinking e
Agile

Startup Enxuta

Técnica Aplicada

Descrição

Referências

Mapa de Empatia

É uma representação visual da experiência
do consumidor em sua relação com o
produto/serviço. Busca compreender e
descrever o que o consumidor faz, diz e
sente durante o processo com o objetivo de
criar experiências melhores.
Busca-se também identificar os pontos de
dor que possam ser melhorados.

Osterwalder e
Pigneur (2011);
Massari e Vidal
(2018)

Pesquisa
Etnográfica

Trata-se de uma técnica de pesquisa usada
para obter informações necessárias para
criar as Personas, e os Mapas de Empatia.
O foco da pesquisa etnográfica em Design
Thinking é a empatia e a possibilidade de
desenvolver soluções centradas no usuário.

Brown (2009);
Pinheiro (2015);

Pesquisa
quantitativa online

Usada como uma técnica auxiliar,
complementa as técnicas qualitativas de
entrevistas e observação ao levantar dados
para a construção das Personas e Mapas de
Empatia

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014);

Prototipagem de
produtos

Para realizar ciclos rápidos de testes de
soluções/hipóteses, os protótipos são
usados para materializar ideias e validá-las
com os usuários.

Brown (2009);
Pinheiro (2015);
Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014)

Estórias

São narrativas que permitem comunicar e
visualizar problemas ou soluções dando
maior
sentido
ao
processo
de
desenvolvimento de produtos/serviços.
Especificamente nos métodos ágeis as
estórias incluem a descrição das
funcionalidades esperadas para produto.

Poppendieck
(2011); Massari e
Vidal (2018)

Earlyevangelists ou
Earlyadopters

São o grupo de pessoas dispostas adquirir
(e pagar) por um produto ou serviço novo,
mesmo que ele apresente alguns problemas
em seu estágio inicial de lançamento.
Esse tipo de cliente está aberto ao novo e
costuma engajar com a marca, auxiliando a
empresa com feedbacks valiosos sobre o
desempenho
do
produto
e
seu
desenvolvimento.

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014); Silva
(2016)

Continua
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Continua
Processos
emergentes para
desenvolvimento de
produtos

Startup Enxuta

Startup Enxuta

Startup Enxuta

Startup Enxuta

Startup Enxuta

Técnica Aplicada

Descrição

Referências

Pesquisas em dados
secundários

São resultados de pesquisas e demais
informações disponíveis na imprensa para
se obter dados sobre o mercado que será
explorado pela empresa.

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014)

Arquétipos de
Consumidores

Trata-se de uma técnica para retratar com
riqueza
os
principais
tipos
de
consumidores.
A construção de um arquétipo inclui
detalhes como: idade, profissão, descrição
da rotina, preferências, problemas e dentre
outras.
Além das informações que já se conhece de
um determinado tipo de perfil, o arquétipo
também deve ser complementado ou
corrigido com dados obtidos em
entrevistas, surveys ou dados secundários.

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014)

Um dia na vida

É uma técnica que busca realizar o
mapeamento de um dia típico da rotina do
cliente.
O objetivo é entender seus costumes e
hábitos, de modo a criar um
produto/serviço que tenha sentido para
esses usuários.

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014)

Formulação de
hipóteses

A formulação de hipóteses ocorre quando
todas as crenças e expectativas, que são a
base do negócio, são abordadas de forma
cética a fim de se obter sua validação no
mercado.
Um negócio terá hipóteses relativas ao
tamanha do mercado, ao perfil dos clientes,
à proposta de valor, à receita e dentre
outras.

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014)

Testes e
experimentos de
hipóteses

Servem para validar as hipóteses do
negócio em construção. Os testes e
experimentos devem ser feitos com o
menor custo possível de tal maneira que
não seja necessário construção do produto
real em sua versão final.
Os testes habitualmente são feitos com
protótipos, PMVs, ou mesmo com
pesquisas e entrevistas.

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014)

Continua
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Conclusão
Processos
emergentes para
desenvolvimento de
produtos

Descrição

Referências

Startup Enxuta

Produto Mínimo
Viável (PMV)

Produto Mínimo Viável (PMV) é a versão
de um novo produto que permite à equipe
obter o máximo de informações durante o
seu estágio inicial, validando hipóteses e
entregando valor ao cliente em cada etapa
do desenvolvimento.

Ries (2012);
Blank e Dorf
(2014); Pinheiro
(2015);

Startup Enxuta

Tela do Modelo de
Negócios (Canvas)

Trata-se de um quadro que oferece uma
visão panorâmica, em nove áreas, de um
negócio como uma forma de ilustrar e
discutir de maneira participativa sua
viabilidade.

Osterwalder e
Pigneur (2011)

Backlog do produto

É a lista priorizada dos itens a serem
desenvolvidos
no
produto/serviço
conforme o grau de importância para a
empresa e valor percebido para o cliente.
Apresenta
algumas
características
importantes, tais como: (a) os itens do topo
estão mais detalhados do que os da base;
(b) os itens são pequenos o suficiente para
serem compreendidos e estimados; (c) seu
conteúdo é emergente e estará sendo
sempre refinado e modificado; e (d) os
itens devem estar em ordem de prioridade.

Nakagawa
(2019);
Poppendieck
(2011); Ries
(2012); Massari e
Vidal (2018)

Sprint

A sprint é a forma sugerida pelo scrum
para implementar alguns princípios do
desenvolvimento enxuto, que pregam a
necessidade de cadência regular e a
redução do volume de trabalho em
processo (work-in-progress).

Poppendieck
(2011); Ries
(2012); Massari e
Vidal (2018)

Agile (Scrum)

Agile (Scrum)

Técnica Aplicada

Fonte: Elaborado pelo autor

2.3. O desenvolvimento de clientes de Steve Blank

O customer development (desenvolvimento de clientes) foi descrito pela primeira vez
por Blank (2007) em seu livro “Four Steps to Epiphany” e seu objetivo, depois de atuar como
consultor de duas empresas de venture capital (VC) e como membro do conselho de startups,
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era demonstrar de forma empírica como sua metodologia seria capaz de contribuir para que
empresas nascentes reduzissem incertezas no lançamento de produtos.
Durante o processo de observação, Blank (2007) identificou padrões de gestão que
poderiam ser mais bem estruturados e replicados em escala. Em sua análise, as startups que
sobreviviam não eram aquelas que seguiam o modelo tradicional de desenvolvimento de
produtos, mas sim aquelas que tinham um processo de aprendizado e descoberta do cliente
baseado em experimentações.
Para ele, era um erro tentar aplicar em empresas nascentes as mesmas ferramentas e
metodologias presentes nas empresas maduras. Isto se deve ao fato de que empresas já
estabelecidas conhecem antecipadamente seus clientes, os desafios e problemas que irão
enfrentar além de possuir os recursos necessários para execução do projeto e processo de
produção, enquanto as startups, com poucos ou nenhum cliente, ainda buscam por um modelo
de negócio que seja escalável, replicável e lucrativo.
Com base nessa premissa a abordagem do método proposto por Blank (2007) orienta
que as empresas devem desenvolver clientes ao invés de desenvolver produtos.

Figura 4: Etapas do customer development

Fonte: Adaptado de Blank e Dorf (2014)

No processo de desenvolvimento de clientes, a primeira etapa de “iteração” é quando as
startups precisam encontrar os clientes iniciais ou usuários experimentais (early adopters) com
características específicas, ou seja, com um problema ou necessidade que precisa ser resolvida
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ou atendida. Esses clientes são pré-dispostos a investir na aquisição de uma solução que os
atenda e, em alguns casos, já tentaram eles mesmos desenvolver o produto ou serviço ao seu
modo (BLANK, 2007).

Figura 5: Ciclo Descoberta do Cliente

Fonte: Pinheiro (2015, p. 100)

Depois que os primeiros clientes são descobertos, as startups devem trabalhar em
estreita colaboração para criar ciclos de feedback interativos e, assim, permitir que novas
soluções sejam testadas e a ideia de negócio aprimorada de forma incremental para que se
obtenha a validação do cliente.
O teste e a validação de clientes são baseados em um conjunto de hipóteses para postular
como a ideia de negócios irá funcionar e criar valor percebido, como esse valor será entregue
aos clientes e como uma parcela de tal valor será monetizado para garantir a sustentabilidade
do empreendimento.
O método faz uso do business model canvas ou “tela de modelo de negócios” de
Osterwalder e Pigneur (2011) que contribui para a criação de um PMV (Produto Mínimo
Viável) de baixa fidelidade. Ao invés de perder meses com planejamento e pesquisa, os gestores
aceitam que, no início, possuem apenas uma série de hipóteses não comprovadas, basicamente
bons palpites. Logo, em vez de redigir um plano de negócios pormenorizado, eles sintetizam
suas hipóteses no canvas e programam o lançamento de PMV para alguns clientes.
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Figura 6: Business Model Canvas

(1) Segmentos de clientes: são os clientes que serão impactados com o produto ou serviço; (2)
Proposta de valor: é a solução (produto/serviço) que será entregue para o cliente; (3) Canais: é o
meio pelo qual a proposta de valor será conhecida, entregue e como os clientes irão interagir com
o produto; (4) Relações com clientes: como fazer para conquistar e manter uma boa relação com
os clientes. (5) Fontes de receita: define como e o quanto os clientes irão pagar pelo produto ou
serviço; (6) Recursos chave: relaciona os recursos necessários para realizar a proposta de valor,
para fazer o negócio funcionar; (7) Atividades chave: são as atividades essenciais para a realização
da proposta de valor; (8) Parcerias chave: são os parceiros necessários que podem estar dentro ou
fora do ambiente de negócios definido; (9) Estrutura de custos: são as despesas do modelo de
negócio.
Fonte: Adaptado de Ostervalder e Pigneur (2011).

Assim durante a fase de iteração, o método desenvolvimento de clientes ajuda a empresa
obter insights sobre os seus possíveis clientes. Neste ponto, a empresa deve provar que existe
um mercado potencial para seu produto e verificar se existem clientes dispostos a adquiri-lo.
Famoso pelo seu lema “Get Out of the Building!” ou em tradução literal “Saia do
Prédio!”, Blank (2007) defende que as premissas iniciais do modelo de negócios derivam das
percepções testadas e verificadas em campo por meio de repetidas iterações com clientes e
aprendizados obtidos do mundo real.
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Por fim, a fase de “execução” determina que, uma vez que o modelo de negócios e a
etapa de validação de clientes estejam concluídas, a startup pode iniciar seus esforços para criar
a demanda de mercado realizando investimentos em marketing e vendas além de estruturar sua
operação em unidades funcionais e com equipes dedicadas.
Como todo método, nenhum deles é isento de críticas. Pinheiro (2015) entende que,
embora a proposta de Blank (2007) com a criação de PMVs de baixa fidelidade para validação
com cliente seja importante, o processo de como isso é feito apresenta lacunas ao excluir a
participação do cliente nos ensaios de cocriação que antecedem o lançamento do PMV, trazendo
como consequências feedbacks de uso do produto ou serviço tendenciosos e sujeitos à
avaliações equivocadas.

2.4. A startup enxuta

Lean é um termo cunhado por Womack, Jones e Roos (1992) para descrever o sistema
de produção enxuta, o lean manufactoring, que teve sua origem na indústria japonesa, mais
especificamente na Toyota Motor Company, que, pós Segunda Guerra e diante da escassez de
recursos, precisou adaptar sua linha de produção para reduzir desperdícios e atingir eficiência,
elevando a sua competitividade e escala no mercado automobilístico (CORIAT, 1994).
Inspirado no lean manufactoring, o método da startup enxuta criada por Ries (2012) se
pauta no design thinking e na abordagem de desenvolvimento de clientes de Blank (2007) para
apoiar empresas no lançamento de produtos e serviços que atendam efetivamente ao que os
clientes desejam e, assim, alcançar rapidamente o ajuste do produto ao mercado ou o
product/market fit.
Para Blank e Dorf (2014), uma empresa atinge o product/market fit quando o produto
soluciona uma necessidade real do mercado. Quando um grupo de pessoas estão dispostas a
pagar pelo seu produto e usá-lo com frequência.
Ries (2012) destaca que a startup enxuta possui cinco princípios:
a) Empreendedores estão por toda parte. Considera que empreendedores podem
estar em qualquer lugar: dentro de uma startup ou em uma grande empresa;
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b) Empreender é administrar. Trata de um modelo de gestão construído
especificamente para o contexto de incerteza do lançamento do produto;
c) Aprendizado validado. As empresas devem aprender a criar um negócio que se
sustente. É preciso fazer testes e experimentos para validar o modelo de negócios no
mercado;
d) Ciclo construir-medir-aprender. O objetivo é desenvolver algo que tenha valor
para as pessoas, mensurar como elas lidam com o produto ou serviço e avaliar se
vale a pena manter a ideia inicial ou promover correções de rota;
e) Contabilidade para inovação. Um novo tipo de contabilidade, que visa, através da
medição dos resultados, da definição dos marcos de aprendizado e da priorização do
trabalho, monitorar o progresso do produto e empreendimento.
A partir desses princípios, Ries (2012) entende que existe um caminho a ser seguido
para transformar uma ideia em um negócio sustentável e, para isso, propõe um ciclo (loop) que
se retroalimenta, conforme representado pela Figura 7, e que estabelece o PMV (Produto
Mínimo Viável), o pivot e os métodos ágeis como elementos chaves para o desenvolvimento
de produtos de sucesso.

Figura 7: Ciclo de feedback – Construir, Medir e Aprender

Fonte: Ries (2012)
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Para executar o ciclo da startup enxuta, foram adaptados alguns conceitos provenientes
da manufatura enxuta:
a) Genchi Gembutsu: em japonês, genchi significa o local real e genbutsu, a coisa
real. Na metodologia da startup enxuta, executar o ciclo implica em obter o
aprendizado por meio de um experimento real e prático com o cliente.
b) Pequenos lotes: os loops do ciclo construir, medir e aprender devem ser realizados
o mais rápido possível, permitindo que a organização trabalhe com lotes pequenos
de desenvolvimento do produto/serviço, sempre de forma consistente.
c) Produção puxada, ao invés de empurrada: Apesar da execução do loop da
startup enxuta ser na sequência construir, medir e aprender, propõem-se que seu
planejamento seja feito de forma contrária. Primeiro, define-se o que se quer
aprender por meio da formulação de hipóteses, depois como medir e validar esse
aprendizado e, por fim, estabelece-se qual o PMV deve ser construído para o
experimento.
d) 5W (5 porquês): técnica utilizada para se chegar à causa raiz de um problema e,
assim, alocar os recursos na solução adequada. Na metodologia da startup enxuta,
ao invés dos 5 porquês, são utilizadas duas regras: 1) ser tolerantes com todos os
erros que ocorrem pela primeira vez, e; 2) nunca permitir que o mesmo erro seja
cometido duas vezes.
Em um plano de negócios, as hipóteses de valor e de crescimento da operação são as
mais importantes para serem testadas, isto porque elas dão origem a variáveis de ajuste que
controlam o motor de crescimento do empreendimento. Na startup enxuta, os motores do
crescimento são os mecanismos utilizados para alcançar um patamar de crescimento contínuo
e sustentável. Este patamar é atingido quando os novos clientes são atraídos pelos resultados
das ações dos clientes existentes. São três os motores de crescimento apresentados na
metodologia de Ries (2012):
a) Retenção: quando a taxa de aquisição e manutenção de clientes é maior que a taxa
de cancelamento do produto ou serviço;
b) Viral: quando o cliente transmite ou recomenda o produto mesmo sem perceber,
apenas pelo simples fato de usar. Serviços de e-mail, como o Gmail e redes sociais
como o Facebook, utilizam essa estratégia. Ao usar o produto, os clientes acabam se
transformando automaticamente em divulgadores, enviando convites para seus
colegas como um “vírus”;
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c) Pago: quando a receita gerada é superior ao custo de aquisição do cliente e parte
dessa receita é reinvestida em publicidade para atração de novos clientes.
Partindo para a execução do ciclo construir, medir e aprender, o primeiro passo é a fase
de tangibilização da ideia com um PMV, ou seja, a versão mais simplificada do produto ou
serviço que permita à empresa executar o loop completo para coletar o máximo de aprendizado
validado sobre os clientes com o uso do produto. O PMV contribui para que a empresa inicie o
processo de aprendizagem o mais rápido possível, evitando que as equipes de trabalho
desperdicem tempo (meses) desenvolvendo algo que o mercado não quer.
Ao ingressar na fase “medir” presente no ciclo da startup enxuta, o maior desafio é
determinar se os esforços empregados para o desenvolvimento de produto levaram a empresa a
um progresso real. Segundo Ries (2012), a técnica recomendada para medir o ritmo dessa
evolução é a “contabilidade para inovação”, que pode ser exemplificada por um conjunto de
indicadores que avaliam se os esforços de ajuste do motor do empreendimento estão retornando
os resultados esperados.
Ries (2012) enfatiza que a contabilidade para inovação é um modo de avaliar o
progresso quando todas as métricas normalmente utilizadas numa empresa tradicional (receita,
clientes, ROI, participação de mercado) são efetivamente zero. Com a contabilidade da
inovação, as organizações conseguem quantificar o aprendizado do ciclo construir-mediraprender em fluxos de caixas futuros e relacioná-lo com a probabilidade de sucesso do produto
e do empreendimento. São exemplos de mensuração pela contabilidade da inovação a análise
de coorte que avalia o comportamento de um grupo de clientes durante as etapas de utilização
de um produto digital e os testes A/B como características da metodologia que apresentam
versões diferentes e simultâneas do PMV para grupos de clientes distintos para averiguar sua
aceitação e conversão em vendas.
Ries (2012) alerta que as empresas devem apresentar cautela em relação a mensuração
dos resultados para que não se iludam com métricas de vaidade que encobrem a realidade do
empreendimento. Independente do indicador utilizado, a metodologia prevê que elas sejam:
a) Acionáveis: claras quanto as ações necessárias para replicar os resultados.
b) Acessíveis: relatórios simples de fácil entendimento e interpretação.
c) Auditáveis: passíveis de conferência caso haja dúvida de consistência.
Assim, depois de lançar o PMV (baseado em uma hipótese) e mensurar os resultados
pela contabilidade da inovação, se comprovada as hipóteses de valor e crescimento da operação,
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o produto continua a ser melhorado a cada ciclo de iteração com o cliente, caso contrário ele
deve ser descartado (pivotado) e um novo significado ou função deve ser dado ao produto.
Assim, quanto mais dinheiro e tempo a empresa investe, mais difícil se torna pivotar, portanto,
descobrir o momento certo de pivotar coloca as empresas no caminho do desenvolvimento de
um negócio sustentável (RIES, 2012).
Nakagawa (2019) acrescenta que, como a startup enxuta apresenta um processo
permanente de iteração com o cliente, o uso de ferramentas tradicionais de gestão é
incompatível para a execução da metodologia. Como o escopo, prazos, custos e responsáveis
pelo projeto são definidos ao longo da jornada de desenvolvimento do produto, é comum a
adoção dos métodos ágeis, já citados anteriormente, como forma de se obter maior flexibilidade
de execução.
Há também na literatura diversos críticos da startup enxuta. Silva (2016) limita seu uso
à etapa de introdução do produto no mercado e afirma que o método não se sustenta
isoladamente quando o produto atinge a maturidade, sendo necessária a revisão da estratégia
pela empresa para manter o ciclo de crescimento e evitar que o produto entre em declínio.

Figura 8: Ciclo de vida do produto: fase em que utilizamos a startup enxuta

Fonte: Silva (2016)

Em outra pesquisa realizada por Bosch et al. (2013), foram coletadas evidências de que
o método é vago no que diz respeito à forma de implementação, de modo que algumas startups
não utilizam o método por entender que ela não oferece um suporte adequado para a execução.

32

Embora, para Silva (2016) e Bosch et all. (2013), a startup enxuta apresente muitos conceitos
e ideias interessantes, é difícil entender como aplicá-los na prática e, na tentativa de preencher
essa lacuna, foram encontrados durante o período de pesquisa bibliográfica citações de
“Running Lean” de Maurya (2012) como um dos guias disponíveis para execução da
metodologia em um processo de desenvolvimento de produto digital.

2.5. Orientação empreendedora nas empresas

O empreendedorismo é um fenômeno pelo qual indivíduos ou grupos agregam recursos
e competências para explorar oportunidades no ambiente, criando valor em qualquer contexto
organizacional, cujos resultados reproduzem novos empreendimentos, produtos, serviços,
processos, mercados e tecnologias (MASKE; SOUZA, 2012).
Dentro do campo do empreendedorismo, a Orientação Empreendedora (OE) é um dos
temas de maior interesse dos pesquisadores (MARTENS; FREITAS, 2008). Segundo Lumpkin
e Dess (1996), ela refere-se aos métodos, práticas e estilo de tomada de decisão gerencial usados
para agir de forma empreendedora.
Lumpkin e Dess (1996) associa a OE a cinco dimensões: autonomia, inovação,
exposição ao risco, proatividade e agressividade. Cada uma das dimensões da OE retrata
elementos distintos, porém complementares, como características do empreendedorismo nas
organizações. Assim, a orientação empreendedora é uma abordagem que enfatiza a inovação
do mercado de produtos e projetos de risco, e têm a tendência de ser precursora na inovação
perante seus concorrentes (MILLER, 1983).
Caracteriza-se como autonomia o comportamento independente e a forte liderança do
empreendedor que pode ser entendido por uma ação que objetiva levar adiante uma visão de
negócio e completá-la (LUMPKIM; DESS, 1996).
Por comportamento inovador, deve-se compreender a receptividade, o engajamento e o
suporte em relação a novas ideias que visem ao surgimento de novos produtos e serviços, bem
como à criação de novas tecnologias de processos (LUMPKIM; DESS, 1996).
A exposição ao risco é possivelmente a principal qualidade e característica para
descrever o empreendedorismo. O risco assumido pode ser entendido como o nível que o
empreendedor compromete recursos e toma decisões sem o conhecimento seguro dos resultados
(LUMPKIM; DESS, 1996).
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O comportamento proativo está relacionado à iniciativa do indivíduo na busca de
oportunidades e que, dado o pioneirismo obtido em algumas situações, pode-se traduzir em
ganhos extraordinários para o empreendedor. Em suma, essa característica pode ser entendida
como a antecipação do indivíduo em relação às necessidades do mercado e a problemas futuros
(LUMPKIM; DESS, 1996).
A quinta e última dimensão é o comportamento que se traduz por competitividade
agressiva e está vinculada à disputa com os rivais por posições e parcelas de mercado.
Caracteriza-se por uma postura permanentemente combativa ou uma resposta agressiva para
vencer ameaças da concorrência. Na maioria das vezes, a competitividade agressiva se
materializa com a adoção de métodos não tradicionais de competição e disputa (LUMPKIM;
DESS, 1996).
Com base no trabalho realizado por Martens et al. (2013), é possível admitir o uso das
seguintes variáveis para classificação de cada dimensão da Orientação Empreendedora.

Quadro 3: Variáveis das dimensões da OE
Dimensões da OE

Variáveis observadas
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
Lançamentos frequentes de novos produtos/serviços
Mudanças em produtos e serviços

Comportamento
inovador

Experimentação para resolução de problemas
Inovação em processos
Uso de fontes externas de financiamento para atividades inovativas
Recursos humanos dedicados para atividades inovativas
Propensão para investir em projetos de alto risco

Propensão ao risco

Ousadia em explorar oportunidades
Assunção de riscos calculados
Postura audaciosa e agressiva diante de incertezas
Pioneirismo em ações às quais os competidores respondem

Proatividade

Pioneirismo no lançamento de novos produtos e serviços
Análise de concorrência e monitoramento do ambiente
Incentivo à adoção de novas ideias
Incentivo à criatividade e a ações independentes

Autonomia

Times autônomos
Identificação e seleção de oportunidades por indivíduos e equipes
Incentivo ao empreendedorismo
Continua
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Conclusão
Agressividade e competitividade elevadas
Respostas agressivas às ações da concorrência
Agressividade
competitiva

Métodos de competição não convencionais
Benchmarking competitivo
Ações agressivas em marketing

Fonte: Martens et al. (2013).

Lumpkin e Dess (1996) argumentam que as cinco dimensões, embora importantes, não
necessitam, todas elas, estar presentes em negócios bem-sucedidos, uma vez que a importância
de cada uma delas para predizer a natureza e o sucesso do empreendimento depende de fatores
externos, fatores internos, ou, ainda, de características dos fundadores ou dos líderes da
organização.
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3. METODOLOGIA

O presente estudo têm caráter exploratório e seu objetivo é entender como a startup
enxuta contribui para o desenvolvimento de produtos digitais por empresas estabelecidas no
Brasil. Em nenhuma hipótese diante das evidências que foram encontradas, pretende-se afirmar
que os resultados obtidos são extensíveis e válidos a todas as empresas brasileiras ou que
representam o modelo único para a criação e lançamento de produtos digitais. Espera-se
aumentar a compreensão sobre um fato particular para que futuramente abra-se caminho para
novos estudos em métodos emergentes no desenvolvimento de produtos e serviços digitais.
Para orientar o raciocínio e aumentar a compreensão sobre os objetivos dessa pesquisa,
foi estruturada a matriz de amarração representada na Figura 9.

Figura 9: Quadro de amarração metodológico
Perguntas de Pesquisa
a)

Qual a eficácia percebida pelo gestor na aplicação da metodologia startup enxuta no desenvolvimento de
produtos digitais por empresas em operação no Brasil?
b) Quais as características empreendedoras encontradas nas empresas são indicativas de uso da startup
enxuta?
c) Qual o desempenho percebido no lançamento de produtos digitais com uso da startup enxuta?
Objetivo Geral
Avaliar a eficácia percebida pelos gestores no desempenho de produtos digitais com a adoção da metodologia
startup enxuta bem como a sua relação com as características empresariais empreendedoras encontradas nas
empresas em operação no Brasil.
Objetivos Específicos
a) Identificar quais as
características
empreendedoras encontradas
nas empresas são indicativas
de uso da startup enxuta;
b) Mapear o desempenho
percebido do produto/serviço
com o uso da startup enxuta;
c)

Relacionar as características
empreendedoras das empresas
com o desempenho percebido
no lançamento de produtos
digitais.

Necessidade de Informação
a) Classificação das empresas
conforme as dimensões da
Orientação Empreendedora;
b) Classificação do desempenho
do produto e o uso da
metodologia startup enxuta;
c)

Classificação das
características
empreendedoras e avaliação
do desempenho de produto.

Questionário
a) Questões de 5 até 09. Escala
Likert para classificação da
Orientação Empreendedora
das empresas e questão 25
para uso da startup enxuta.
b) Questão 21 para o
desempenho do produto e
questão 25 para uso da startup
enxuta;
c)

Conforme itens (a) e (b).

Fonte: Elaboração própria (2019)

Essa pesquisa foi desenvolvida com o método quantitativo de caráter exploratório. A
coleta de dados foi conduzia por uma survey, utilizando um questionário estruturado enviado
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inicialmente por e-mail, compartilhado via whatsapp e demais redes sociais para
empreendedores e líderes de produtos nas empresas. A natureza da amostra, portanto, não é
probabilística.
Nos tópicos seguintes, são detalhadas as técnicas para seleção da amostra, o instrumento
e procedimento de coleta, bem como a proposta preliminar para a análise de dados.

Figura 10: Percurso metodológico

Fonte: Elaboração própria (2019)

3.1. Seleção da amostra

O estudo fez uso de uma amostra não probabilística. Saunders, Lewis e Thornhill (2009)
destacam que, para amostras não probabilísticas, não existe uma regra para determinar o
tamanho do grupo e explicam que, embora o método não seja a melhor alternativa para
investigar um fato, ela pode ser utilizada em pesquisas exploratórias, desde que não sejam feitas
generalizações das conclusões obtidas como se fossem válidas para toda a população.
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Sendo assim, foram convidados para responder a pesquisa profissionais que exercem
função executiva em empresas de base tecnológica e que estejam diretamente ligados ao
processo de desenvolvimento de produtos ou serviços digitais.
Prevendo dificuldades para se obter uma quantidade significativa de respondentes, foi
admitido, durante o processo de coleta de dados, o uso do método snowball preconizado por
Saunders, Lewis e Thornhill (2009) que afirmam que essa técnica é comumente utilizada
quando o pesquisador se depara com o desafio de ampliar sua base de questionários válidos.

3.2. Instrumento de coleta

O uso da internet como instrumento de coleta é a opção escolhida pelo pesquisador
devido à facilidade de se obter dados geograficamente dispersos da população definida como
objeto de pesquisa. Além disso, o menor tempo de resposta dos entrevistados é uma
característica importante no processo devido ao pouco tempo disponível para a condução deste
estudo. O baixo custo da pesquisa online em comparação com os meios tradicionais de
entrevista corroboraram com a velocidade com que se obtém as respostas sem que sejam
realizadas despesas com deslocamento ou locação de salas para reunião dos respondentes. A
familiaridade dos respondentes com instrumentos eletrônicos ratificou a decisão de usar a
internet.
O questionário disposto no anexo A é composto por 27 questões e está divido em 3
blocos:
a) Questões sobre a empresa;
b) Questões sobre perfil do respondente;
c) Questões sobre o produto/serviço digital.
Para aumentar a eficácia do questionário, Saunders, Lewis e Thornhill (2009) propõem
que as questões sejam claras e que os leitores estejam familiarizados com as palavras utilizadas.
Considerando esta recomendação, o presente estudo avaliou o conhecimento dos respondentes
sem mencionar diretamente os nomes das práticas de gestão, dessa forma, mesmo quem nunca
ouviram falar dos conceitos abordados no referencial teórico, conseguem responder. Essa
abordagem também ajuda a diminuir outra fonte de viés que é o desejo de aceitação social
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mencionado por Alreck e Settle (1995), pois fica mais difícil identificar o que seria “a resposta
correta”.
O estudo faz uso somente de questões fechadas. Saunders, Lewis e Thornhill (2009)
reconhecem que esse tipo de questão é mais fácil e rápido de ser respondido, além de permitir
mais facilmente a comparação entre os respondentes.
Uma vez que questionários online são impessoais e não permitem que os entrevistados
esclareçam dúvidas acerca das questões, para mitigar o risco interpretativo, foi feito um préteste com 10 pessoas que trouxe algumas conclusões importantes como, por exemplo, a
necessidade de incluir e reescrever algumas questões e separá-las nos blocos acima descritos a
fim de elevar a taxa de respostas e diminuir o atrito na coleta de dados.
Assim e a fim de responder a principal questão dessa pesquisa “Qual a eficácia percebida
pelo gestor na aplicação da metodologia startup enxuta no desenvolvimento de produtos
digitais por empresas em operação no Brasil?”, um conjunto de perguntas de múltipla escolha
foi realizado para medir a compreensão e uso da metodologia enxuta.
Alreck e Settle (1995) afirmam que, para medir a opinião das pessoas, poderíamos fazer
uma questão aberta, contudo isso traria problemas na interpretação, dificultando a comparação
de respostas entre os entrevistados. Além disso, questões discursivas elevam o tempo de
resposta e a taxa de desistência. Sendo assim, a escala Likert de cinco pontos se apresenta como
uma solução simples e eficaz para medir opiniões e percepções.
Especificamente para caracterizar a postura empreendedora, utilizamos o conjunto de
frases e as questões formuladas no estudo de Martens et al. (2013) para classificar as dimensões
da OE.
Quadro 4: Dimensões da OE e questões propostas.
Dimensões

Comportamento
Inovador

Variáveis observadas

Questões Propostas

- Investimento em Pesquisa &
Desenvolvimento;

- Fazemos investimentos constantes em pesquisa e
desenvolvimento de produtos;

- Lançamentos frequentes de
novos produtos/ serviços;

- Fazemos lançamentos frequentes de produtos/
serviços;

- Mudanças em produtos e
serviços;

- As mudanças em produtos foram ou têm sido
bastante radicais nos últimos anos;

- Experimentação para
resolução de problemas;

- A alta gestão incentiva novas ideias para resolução
de problemas;

- Inovação em processos;
Continua
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Conclusão
Dimensões

Comportamento
Inovador

Propensão ao
Risco

Variáveis observadas
- Uso de fontes externas de
financiamento para atividades
inovativas;
- Recursos humanos dedicados
para atividades inovativas.

- Temos recursos humanos dedicados para
atividades inovativas.

- Pioneirismo no lançamento de
novos produtos e serviços;

- Somos audazes para alcançar nossos objetivos
diante da natureza do mercado;

- Assunção de riscos
calculados;

- Tendemos a tomar riscos calculados;

- Pioneirismo no lançamento de
novos produtos e serviços;
- Análise de concorrência e
monitoramento do ambiente;
- Incentivo à adoção de novas
ideias.

- Diante da incerteza adotamos postura audaciosa e
agressiva para maximizar resultados;
- A alta gestão tende a adotar soluções rápidas
dispondo-se a gastos financeiros.
- Iniciamos atividades/ ações às quais nossos
competidores respondem;
- Somos rápidos para introduzir novos produtos no
mercado e/ou utilizar novas tecnologias;
- O monitoramento do ambiente competitivo é uma
prática constante;
- A alta administração incentiva a adoção de novas
ideias e produtos;

- Incentivo à criatividade e a
ações independentes;

- Valorizamos os esforços de indivíduos e/ou
equipes que trabalham de forma autônoma;

- Times autônomos;

- As equipes e/ou indivíduos tomam decisões sem a
supervisão constante da liderança;

- Identificação e seleção de
oportunidades por indivíduos e
equipes;
- Incentivo ao
empreendedorismo.

- Agressividade e
competitividade elevadas;
- Respostas agressivas às ações
da concorrência;
Agressividade
Competitiva

- Utilizamos fontes externas de financiamento para
desenvolver projetos de inovação;

- Nós preferimos projetos de alto risco com taxas
elevadas de retorno financeiro;

- Pioneirismo em ações às
quais os competidores
respondem;

Autonomia

- Inovamos muito em processos (administrativos,
produção, mercado);

- Propensão para investir em
projetos de alto risco;

- Postura audaciosa e agressiva
diante de incertezas.

Proatividade

Questões Propostas

- Métodos de competição não
convencionais;

- Os funcionários desempenham papel importante
na escolha das oportunidades empresariais que a
organização persegue;
- Implementamos ações que estimulam o
desenvolvimento do comportamento empreendedor.
- Somos agressivos e intensamente competitivos;
- Somos movidos pela concorrência e respondemos
agressivamente aos nossos concorrentes;
- Utilizamos métodos não convencionais de
competição;

- Benchmarking competitivo;

- Copiamos práticas de negócios ou técnicas de
competidores de sucesso;

- Ações agressivas em
marketing

- Investimos em ações agressivas de marketing
(imagem institucional, produtos, serviços e etc)

Fonte: Elaborado a partir de Martens et al. (2013).
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3.3. Análise dos dados

Saunders, Lewis e Thornhill (2009) observam que dados quantitativos em sua forma
crua não têm muito significado. Essas informações devem ser processadas e transformadas em
informação para torná-las úteis. Os gráficos, tabelas e estatísticas nos permitem atender essa
premissa, além de ajudar a explorar, apresentar, descrever e examinar a relação e tendências
nos dados.
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4. ANÁLISE E RESULTADOS

Com o intuito de responder ao problema de pesquisa, nesse capítulo são apresentadas as
informações que caracterizam a amostra, a compreensão dos gestores de produtos acerca dos
elementos da startup enxuta e da percepção obtida com o uso da metodologia no desempenho
do produto. Durante o período de coleta, 555 pessoas manifestaram interesse em participar da
pesquisa. Destas, 210 pessoas iniciaram o preenchimento e 98 (46%) respondentes concluíram
o questionário até a data prevista.

4.1. Caracterização da amostra de estudo

4.1.1 Perfil das empresas dos respondentes
Excetuando os gestores de produtos que sinalizaram atuar em empresas que exercem
atividades empresariais diversas (12,2%), temos na Figura 11 a concentração da amostra nas
áreas de tecnologia (18,4%), dinheiro e finanças (15,3%) e serviços corporativos (11,2%).

Figura 11: Distribuição do setor das empresas em que trabalham os respondentes
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.
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Utilizando os critérios de classificação do BNDES (2019) para aferir o porte da empresa,
a Figura 12 indica que a maioria dos participantes atuam em empresas que excedem os R$ 300
milhões de faturamento anual.

Figura 12: Distribuição do porte das empresas por faturamento
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Adicionalmente, a Figura 13 indica que 50% dos respondentes estão em empresas cuja
quantidade de funcionários é superior a 100 pessoas.

Figura 13: Distribuição da quantidade de funcionários por empresa
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.
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No que tange ao tempo de vida da empresa, há forte concentração das respostas para
aquelas com mais de 14 anos de existência.

Figura 14: Distribuição do tempo de existência da empresa
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

As tabelas a seguir apresentam um conjunto de afirmativas que avaliam em uma escala
de 1 até 5 (1 = discorda totalmente e 5 = concorda totalmente), o nível de concordância dos
gestores de produtos para as características empreendedoras - que se baseiam nas dimensões da
orientação empreendedora (OE) - encontradas na organização onde trabalham e conectadas ao
comportamento do entrevistado.
Para a estimar a confiabilidade do questionário, aplicamos sobre as dimensões da OE o
alfa de Cronbach. Variando numa escala de 0 a 1, o índice alfa mede a correlação das respostas
e define a consistência interna da escala, apresentando a correlação média entre as perguntas
(CRONBACH, 1951). Quanto mais próximo de 1 o alfa de Cronbach estiver, maior a
consistência interna. Há evidências que, para um alfa maior que 0,7, os itens da pesquisa medem
a mesma habilidade ou característica (MINITAB, 2019).
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Média

Desv.
Padrão

Alfa
Cronbach
se item
removido

Tabela 1: Percepção do comportamento inovador

Fazemos investimentos constantes em pesquisa e
desenvolvimento de produtos.

3,67

1,14

0,746

Fazemos lançamentos frequentes de produtos/serviços.

3,48

1,09

0,746

3,49

1,21

0,775

3,86

1,04

0,762

3,51

1,08

0,763

2,45

1,29

0,790

2,94

1,26

0,762

3,34

0,77

0,790

COMPORTAMENTO INOVADOR (n=98)

As mudanças em produtos foram ou têm sido bastante
radicais nos últimos anos.
A alta gestão incentiva novas ideias para resolução de
problemas.
Inovamos muito em processos (administrativos, produção,
mercado).
Utilizamos fontes externas de financiamento para
desenvolver projetos de inovação.
Temos recursos humanos dedicados para atividades
inovativas.
Pontuação em “Comportamento Inovador”
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Tendemos a tomar riscos calculados.
Diante da incerteza, adotamos postura audaciosa e agressiva
para maximizar resultados.
A alta gestão tende a adotar soluções rápidas, dispondo-se a
gastos financeiros.
Pontuação em “Propensão ao Risco”
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Desv.
Padrão

Preferimos projeto de alto risco com taxas elevadas de
retorno financeiro.
Somos audazes para alcançar nossos objetivos diante da
natureza do mercado.

Média

PROPENSÃO AO RISCO (n=98)

Alfa
Cronbach
se item
removido

Tabela 2: Percepção para propensão ao risco

2,71

1,06

0,717

3,57

0,99

0,679

3,86

0,91

0,776

2,99

1,01

0,707

2,96

1,00

0,743

3,22

0,72

0,769
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Pontuação em “Proatividade”

Desv.
Padrão

Iniciamos atividades/ações às quais nossos competidores
respondem.
Somo rápidos para introduzir novos produtos no mercado
e/ou a utilizar novas tecnologias.
O monitoramento do ambiente competitivo é uma prática
constante.
A alta administração incentiva a adoção de novas ideias e
produtos.

Média

PROATIVIDADE (n=98)

Alfa
Cronbach
se item
removido

Tabela 3: Percepção para proatividade

3,45

0,84

0,670

3,03

1,13

0,573

3,59

1,00

0,572

3,73

0,93

0,659

3,45

0,71

0,689

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Pontuação em “Autonomia”

Desv.
Padrão

Valorizamos os esforços de indivíduos e/ou equipes que
trabalham de forma autônoma.
As equipes e/ou indivíduos tomam decisões sem a
supervisão constante da liderança.
Os funcionários desempenham papel importante na escolha
das oportunidades empresariais que a organização persegue.
Implementamos ações que estimulam o desenvolvimento do
comportamento empreendedor.

Média

AUTONOMIA (n=98)

Alfa
Cronbach
se item
removido

Tabela 4: Percepção para autonomia

3,61

1,06

0,693

2,93

0,98

0,710

3,51

0,89

0,709

3,42

1,00

0,663

3,37

0,75

0,752

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Média

Desv.
Padrão

Alfa
Cronbach
se item
removido

Tabela 5: Percepção para agressividade competitiva

Somos agressivos e intensamente competitivos.

3,02

1,04

0,537

Somos movidos pela concorrência e respondemos
agressivamente aos nossos concorrentes.

2,90

0,95

0,587

Utilizamos métodos não convencionais de competição.

2,45

1,07

0,697

Investimos em ações agressivas de marketing (imagem
institucional, produtos, serviços etc.).

2,88

1,11

0,616

Pontuação em “Agressividade Competitiva”

2,81

0,74

0,678

AGRESSIVIDADE COMPETITIVA (n=98)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.
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Especificamente para a última tabela e a fim de melhorar a consistência interna das
questões que medem a dimensão “agressividade competitiva”, removemos a questão
“Copiamos práticas de negócios ou técnicas de competidores de sucesso”. A retirada do item
elevou o alfa de Cronbach de 0,642 para 0,678.
De modo geral, os elementos obtidos na coleta de dados possibilita admitir que, na
amostra, há gestores de produtos que atuam em empresas consolidadas de médio e grande porte,
empregadoras de mão de obra e cujas características empreendedoras, excetuando a
agressividade competitiva, estão em equilíbrio com leve domínio para a dimensão proatividade
(média de 3,45) que está relacionada à capacidade da empresa em se antecipar às necessidades
do mercado.

4.1.2 Perfil dos respondentes

Os gráficos seguintes buscam classificar o perfil dos respondentes conforme a sua
experiência com o desenvolvimento de produtos e compreensão quanto ao uso da startup
enxuta.

Figura 15: Distribuição da idade dos respondentes
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

57% dos respondentes concentram-se na faixa etária entre 38 e 49 anos de idade
enquanto 42,8% da amostra total ocupam cargos de alta gestão (fundador, presidente e diretor)
capazes de definirem a estratégia de longo prazo e, por consequência, aprimorarem o portfólio
de produtos e serviços da empresa. Ainda de forma relevante para essa pesquisa, 37,8% dos
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respondentes encontram-se em posição gerencial e de superintendência, fortalecendo o grau de
maturidade profissional da amostra (Figura 16).

Figura 16: Distribuição da função executiva dos respondentes
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Figura 17: Distribuição do departamento de trabalho dos respondentes
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

A Figura 17 e a Figura 18 apontam, respectivamente, o departamento onde os
respondentes desempenham a sua função executiva e o tempo de experiência com o
desenvolvimento de produtos/ serviços digitais.
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Figura 18: Tempo de experiência com desenvolvimento de produtos
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Apenas 8% dos respondentes alegaram não ter experiência direta com o
desenvolvimento e/ou gestão de produtos, contudo, isto não invalida sua participação, uma vez
que o participante, ao completar o questionário, reconhece ser capaz de contribuir com as
discussões sobre a eficácia das metodologias emergentes empregadas no lançamento de
produtos e serviços digitais (Apêndice A).
Sem revelar aos respondentes de que estávamos avaliando o grau de conhecimento sobre
os elementos da startup enxuta (Tabela 6) submetemos os participantes a uma questão com três
afirmativas que são a base da metodologia e que funcionam de maneira sincronizada para elevar
as chances de sucesso no lançamento e desenvolvimento de um produto (RIES, 2012).

Tabela 6: Conhecimento dos respondentes sobre os elementos da startup enxuta
AFIRMATIVAS DA STARTUP ENXUTA
(n=98)
Otimize o todo, elimine custos, construa com
qualidade, entregue rápido e envolva o cliente o
tempo todo. Repita o ciclo tantas vezes quanto
necessário para desenvolver melhores produtos.
O Produto Mínimo Viável (PMV) é a versão de um
novo produto que permite a equipe obter o máximo
de informações durante o seu estágio inicial,
validando hipóteses e entregando valor ao cliente a
cada etapa do seu desenvolvimento.
Pivotar significa reconhecer que as tentativas de
viabilizar economicamente o modelo de negócio
inicial se esgotaram e que um novo PMV precisa ser
construído e validado pelo mercado.

Min.

Máx.

Média

Desv.
Padrão

Pont.
Máx.

1,00

5,00

4,48

0,63

439

2,00

5,00

4,32

0,77

423

1,00

5,00

3,79

0,94

371

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados
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Os resultados obtidos, em uma escala de 1 até 5 (1 = discorda totalmente e 5 = concorda
totalmente), demonstraram concordância para as afirmativas 1 e 2 que tratam respectivamente
do ciclo construir-medir-aprender e do PMV. O pivot do modelo de negócio, outro elemento
bastante importante e que caracteriza a existência da metodologia, alcançou média de 3,79,
destoando dos demais resultados, o que nos leva a supor que a startup enxuta não é totalmente
conhecida entre os respondentes.

4.1.3 Produto, metodologia e modelo de negócios

Segundo dados da pesquisa, mais de 56% da amostra (Figura 19) afirmaram que seus
esforços estiveram concentrados no lançamento de produtos e serviços inéditos para a empresa.
Para outra parcela da amostra, os esforços estiveram focados em iniciativas que promovessem
o reposicionamento do produto com o seu relançamento ou com a incorporação de novas
características de uso, que podem ser compreendidas pela necessidade de elevar a atratividade
do produto para o público alvo e ampliar o seu ciclo de vida.

Figura 19: Estratégia de lançamento do produto/serviço

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

A Tabela 7 traz o montante investido para o desenvolvimento do produto/serviço digital
enquanto a Figura 20 apresenta o mercado alvo. 69% da amostra revelou ter investido até R$
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1,0 milhão para o desenvolvimento de produtos e, para o total da amostra, os produtos atendem
ao mercado B2C e B2B (maior concentração de respostas).

Tabela 7: Distribuição do investimento recebido para desenvolver o produto/serviço
Freq.
Absoluta

Freq.
Relativa

Até R$ 50 mil

30

31%

De R$ 50 mil à 250 mil

20

20%

De R$ 250 mil à 500 mil

7

7%

De R$ 500 mil à 1 milhão

11

11%

De R$ 1 milhão à 2,5 milhões

6

6%

Acima de R$ 2,5 milhões

8

8%

Não sei OU prefiro não informar

16

16%

Volume do Investimento (n=98)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Figura 20: Mercado alvo do produto
n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Com mais de uma opção, os respondentes puderam escolher, dentre as metodologias
apresentadas no questionário, aquelas que foram adotadas durante a etapa de execução do
projeto (Figura 21). O uso combinado de metodologias emergentes como o agile, o design
thinking e o lean, foram significativos na amostra e, como consequência, trouxe elevada
aderência do uso do feedback, técnica presente nas metodologias durante as fases de
desenvolvimento do produto.
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Figura 21: Metodologia emergente mais utilizada e etapa de uso do feedback no processo de
desenvolvimento do produto.
n=98

n=98

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Excetuando a opção “outros” (18,4%), a questão que tratou sobre a escolha do modelo
de negócios para gerar receitas e impulsionar o produto (Figura 22) trouxe a preferência dos
gestores de produtos para os modelos de consultoria (16,3%), software as a service (12,2%),
preço único e aluguel/assinatura (ambos com 11,2%).
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Figura 22: Modelo de negócio gerador de receita do produto/ serviço digital

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Ao afirmar no questionário que a startup enxuta é um conjunto de processos capaz de
combinar os princípios do desing thinking e das metodologias ágeis, submetemos o respondente
a classificar numa escala de 1 até 5 (1 = nunca utiliza e 5 = sempre utiliza) a frequência com
que a empresa utiliza as técnicas descritas na metodologia de Ries (2012). Os resultados podem
ser observados na Tabela 8.

Tabela 8: Técnica da startup enxuta utilizada pelos respondentes na empresa
Técnicas da startup enxuta usadas na empresa
(n=98)

Pontuação
(Máx. 490)

Média

Pesquisa com Clientes

353

3,6

Deploy/ Desenvolvimento Contínuo

334

3,4

Métricas acionáveis (CAC, Churn, LTV, Ticket Médio, etc.)

334

3,4

Produto Mínimo Viável (PMV)

333

3,4

Backlog do Produto

327

3,3

Usuários Experimentais

317

3,2

Mapa de Empatia/ Personas/ Arquétipos

288

2,9

Testes A/B

275

2,8

Pivot no modelo de negócios

275

2,8

Business Model Canvas

257

2,6

Contabilidade da Inovação

238

2,4

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

53

Para uma nota máxima de 5 pontos para cada uma das 11 técnica dispostas na questão
e ao admitirmos que médias abaixo de 3,0 pontos para os elementos da metodologia não são
considerados relevantes pelo gestor de produtos, podemos inferir que a startup enxuta foi ou é
adotada pela amostra de forma incompleta (6 entre 11 técnicas são utilizadas moderadamente).
Em convergência com os resultados na Tabela 8, a questão que abordou explicitamente
qual era a percepção de uso da startup enxuta no lançamento de produtos digitais pela empresa
trouxe resultado médio de 2,9 pontos em uma escala que varia de 1 até 5 pontos (quanto maior
a pontuação maior a utilização).
Contudo, embora tenhamos inferido que a metodologia não seja utilizada de forma
plena pela amostra, 40,8% dos participantes reconhecem que a startup enxuta oferece forte
(muita e muitíssima) influência no design de produtos digitais frente aos 27,5% que emitiram
opinião contrária e 31,7% que não se comprometeram com uma resposta conclusiva. De forma
análoga, a quantidade de referências positivas para qualificação da metodologia foi superior às
referencias negativas (Tabela 9).

Tabela 9: Qualificação da startup enxuta pelo gestor de produtos
Freq.
Absoluta

Freq.
Relativa

Útil

59

30,7%

Eficiente

51

26,6%

Confiável

27

14,1%

Fácil Implementação

26

13,5%

Valorizado em Excesso

11

5,7%

Nenhuma das Opções

9

4,7%

Complicado

5

2,6%

Difícil Implementação

3

1,6%

Ineficiente

1

0,5%

Qualificação da startup enxuta (n=98)
(Mais de uma resposta por participante)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

4.2. Dimensões da OE como preditoras de uso da startup enxuta
Com o objetivo de identificar quais dimensões da OE podem ser preditoras do uso da
startup enxuta, separamos a amostra em dois grupos e aplicamos um teste de significância
estatística para validar a hipótese.
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Para uma escala Likert variando de 1 até 5 (1= nunca e 5 = sempre), com base nas
respostas obtidas para a questão 25, que trata sobre a percepção do gestor de produtos na adoção
da startup enxuta pela empresa, o grupo A reuniu os respondentes que selecionaram as opções
de 1 até 3 e que, portanto, não adotaram a metodologia para o desenvolvimento de produtos,
totalizando 58 pessoas. O restante da amostra compôs o grupo B que marcaram as opções 4 ou
5 da questão 25 e que afirmaram fazer o uso da startup enxuta, totalizando 40 pessoas.
A Tabela 10 relaciona as características empreendedoras com o uso da metologia enxuta
e, ainda que a média das dimensões empreendedoras do Grupo B (que adotam a startup enxuta)
sejam superiores a do Grupo A (que não adotam a startup enxuta) para um intervalo de
confiança de 95%, encontramos no valor-p resultado maior que 5%, o que nos dá o indicativo
de que não existe significância estatística para a referida relação.

Tabela 10: Relação entre as dimensões da OE e adoção da startup enxuta

Dimensões da OE
Comportamento inovador

Startup Enxuta?
(média)
Grupo A
Grupo B
(não) / n=58 (sim) / n=40
3,24
3,49

t

valor-p

1,59

5,8%

Propensão ao risco

3,15

3,32

1,16

12,5%

Proatividade

3,36

3,59

1,62

5,4%

Autonomia

3,31

3,45

0,88

19,1%

Agressividade competitiva

2,85

3,03

1,33

9,4%

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

4.3. Obtendo o desempenho percebido do produto com uso da startup enxuta
As metodologias emergentes, em especial a startup enxuta, consideram que a obtenção
do feedback de clientes durante o ciclo de desenvolvimento de produtos é um elemento
essencial para aumentar as chances de sucesso no lançamento de produtos e serviços no
mercado.
Assim e com a intenção de comprovar essa hipótese, dividimos a amostra em dois
grupos (Tabela 11). O Grupo A, opções 4 e 5 da questão 22, afirmou não fazer uso do feedback
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de clientes para lançar seu produto enquanto o Grupo B, opções 1, 2 e 3 da questão 22, afirmou
fazer uso da técnica para obter melhores resultados. Dos 4 itens que avaliaram o desempenho
do produto com o uso do feedback de clientes, apenas o “objetivo de crescimento das vendas
do produto” apresentou valor-p superior à 5%, denotando baixa significância estatística. Para
as demais questões relacionadas ao desempenho do produto, o que se observa é que a média
dos itens com p < 5% do Grupo B é de até 45% maior para um intervalo de confiança de 95%.

Tabela 11: Relação entre o desempenho percebido do produto e uso do feedback de clientes
Feedback Cliente?
(média)
Desempenho do Produto

Grupo A
(não) / n=20

Grupo B
(sim) / n=78

t

valor-p

Projeto entregue no prazo

2,40

3,49

3,85

0,0%

Objetivos de uso e de venda foram atingidos

3,25

3,76

2,06

2,5%

3,40

3,49

0,34

36,8%

3,20

3,74

1,96

3,1%

Objetivos de crescimento das vendas do produto
foram alcançados
De um modo geral, o produto atingiu o desempenho
esperado

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Validada a hipótese de que o uso do feedback de clientes, na amostra, tem relação com
a performance do produto, seguimos para a avaliação do uso da startup enxuta que, por
essência, incorpora o feedback como instrumento para aprimorar o uso do produto.
De forma semelhante, relacionamos o uso da startup enxuta com o desempenho
percebido do produto (Tabela 12). Separamos a amostra em dois grupos. O grupo A reuniu os
respondentes que selecionaram as opções de 1 até 3 da questão 25 e que, portanto, não adotaram
a startup enxuta, totalizando 58 pessoas. O restante da amostra compôs o grupo B que marcaram
as opções 4 ou 5 da mesma questão e que afirmaram fazer o uso da metodologia, totalizando
40 pessoas.
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Tabela 12: Relação entre o desempenho percebido do produto e uso da startup enxuta
Startup Enxuta?
(média)
Desempenho do Produto

Grupo A
(não) / n=58

Grupo B
(sim) / n=40

t

valor-p

Projeto entregue no prazo

3,14

3.45

1,32

9,5%

Objetivos de uso e de venda foram atingidos

3,53

3,83

1,74

4,2%

Objetivos de crescimento das vendas do produto

3,52

3,40

0,62

26,9%

3,50

3,83

1,78

3,9%

foram alcançadas
De um modo geral, o produto atingiu o desempenho
esperado
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Para dois dos quatro itens avaliados, o resultado obtido apresenta baixa significância
(valor-p > 5%). A afirmativa que mensurou a performance percebida para os “objetivos de
crescimento de vendas” e se conecta à fase de tração do produto na metodologia da startup
enxuta traz reflexão alinhada à crítica feita por Silva (2016) de que a eficácia da metodologia
é mais efetiva à etapa de introdução do produto no mercado com os “objetivos de uso e venda”
sendo atingidos. No que tange ao cumprimento do prazo de lançamento do produto, não houve
significância estatística (p < 5%) para tal afirmação.

4.4. Relacionando as características empreendedoras com o desempenho percebido
no lançamento de produtos digitais

Para responder ao terceiro objetivo específico do problema de pesquisa que busca
compreender quais as características empreendedoras representadas pelas dimensões da OE têm
influência no desempenho percebido de produtos e serviços digitais, utilizamos a técnica de
análise de variância (ANOVA).
A partir da questão 21, em uma escala Likert de cinco pontos e para a soma das quatro
afirmativas, atribuímos score entre 4 e 20 pontos e separamos a amostra em três grupos: baixo
desempenho (de 4 a 10 pontos); médio desempenho (de 11 a 15 pontos); e alto desempenho (de
16 a 20 pontos).
A Tabela 13 apresenta os resultados da relação das dimensões da OE com o desempenho
percebido do produto pelo gestor de negócios.
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Tabela 13: Análise de variância das dimensões da OE versus desempenho do produto
Análise de variância: Comportamento
Inovador versus Desempenho do Produto.
H0 = todas as médias são iguais
HA = nem todas as médias são iguais
Valor-p = 0,001
n = 98
Grupo:
3_alto:.....n = 35 | média = 3,58
2_médio: n = 54 | média = 3,32
1_baixo:. n = 09 | média = 2,57
Análise de variância: Comportamento
Inovador versus Desempenho do Produto.
H0 = todas as médias são iguais
HA = nem todas as médias são iguais
Valor-p = 0,071
n = 98
Grupo:
3_alto:.....n = 35 | média = 3,34
2_médio: n = 54 | média = 3,21
1_baixo:. n = 09 | média = 2,73
Análise de variância: Proatividade versus
Desempenho do Produto.
H0 = todas as médias são iguais
HA = nem todas as médias são iguais
Valor-p = 0,001
n = 98
Grupo:
3_alto:.....n = 35 | média = 3,64
2_médio: n = 54 | média = 3,46
1_baixo:. n = 09 | média = 2,64
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Análise de variância: Autonomia versus
Desempenho do Produto.
H0 = todas as médias são iguais
HA = nem todas as médias são iguais
Valor-p = 0,014
n = 98
Grupo:
3_alto:.....n = 35 | média = 3,53
2_médio: n = 54 | média = 3,37
1_baixo:. n = 09 | média = 2,72
Análise de variância: Agressividade
Competitiva versus Desempenho do
Produto.
H0 = todas as médias são iguais
HA = nem todas as médias são iguais
Valor-p = 0,127
n = 98
Grupo:
3_alto:.....n = 35 | média = 3,03
2_médio: n = 54 | média = 2,92
1_baixo:. n = 09 | média = 2,53
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados primários coletados.

Das cinco dimensões da OE, três delas (comportamento inovador, proatividade e
autonomia) possuem significância estatística, valor-p < 0,05 rejeitando a hipótese nula (H0).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo investigar a eficácia percebida pelos gestores no
desempenho do produto/serviço digital com a adoção da startup enxuta e a sua relação com as
dimensões da orientação empreendedora (OE) encontradas nas empresas em operação no
Brasil.
O presente estudo não tem a pretensão de atingir conclusões definitivas, mas sim
evidenciar qual a importância da metodologia para a amostra de respondentes que atuam com
o desenvolvimento de produtos e serviços digitais.
Durante a pesquisa, obtivemos 98 respondentes para um questionário de 27 questões. A
amostra se caracterizou por empresas de médio e grande porte, empregadoras de mão de obra e
predominantemente com postura proativa segundo as dimensões da orientação empreendedora
(OE). Por sua vez, o perfil dos participantes se mostrou altamente qualificado, com profissionais
ocupando elevados cargos de gestão e experientes no desenvolvimento (direto e indireto) de
produtos.
Para atingir o objetivo, iniciamos o estudo com a definição de produtos digitais,
enfatizando sua semelhança com serviços devido a sua intangibilidade e dependência de um
hardware para entregar valor ao cliente. Buscou-se apresentar uma rápida explicação sobre a
concepção de novos produtos à luz das metodologias emergentes, onde a startup enxuta está
inserida.
O estudo evoluiu para uma abordagem crítica do modelo de desenvolvimento de clientes
de Blank (2007) e da startup enxuta difundida por Ries (2012). Mesmo que a maioria dos
participantes tenham revelado que a metodologia da startup enxuta tenha contribuído em seus
processos para concepção de produtos, a pesquisa trouxe evidências de que existem lacunas de
compreensão e uso da metodologia pelos respondentes. 6 das 11 técnicas listadas para a
metodologia tiveram aplicação prática para a amostra de respondentes.
Dois dos quatro itens que mediram a percepção do gestor no desempenho do produto
com o uso da startup enxuta, apresentaram baixa significância estatística, sendo recomendável
investigar, em nova pesquisa, se o uso pleno da startup enxuta ou combinado com outras
metologias emergentes como, por exemplo, o agile para gestão de projetos e growth hacking
para escalabilidade das vendas, traz performance ao produto e gera resultados estatísticos
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significantes. Os itens que mediram o desempenho percebido do produto para os “objetivos de
uso e venda” e o “grau de satisfação geral com a performance do produto” validaram influência
da startup enxuta denotando sua importância.
Também presente na startup enxuta, o uso do feedback de clientes como técnica para
melhorar o desempenho do produto, foi valorizado pelos respondentes, apresentando
significância estatística em três dos quatro itens que avaliaram a performance do produto. O
“prazo de entrega do projeto”, os “objetivos e uso e venda” e “avaliação geral do desempenho
do produto” pelo gestor de negócios tiveram relação direta diante das etapas de construção e
lançamento do produto digital.
Sob a ótica das dimensões da orientação empreendedora (OE) de Lumpkin e Dess
(1996), caracterizamos o perfil das empresas da amostra. Para tal, utilizamos as variáveis
propostas por Martens et al. (2013) para definir as questões que abordaram o tema. Descobrimos
que as empresas cujas dimensões dominantes sejam o “comportamento inovador”, a
“proatividade” e a “autonomia” possuem relação no desempenho do produto, contudo, não foi
possível inferir para nenhuma das cinco dimensões de que a dominância em, pelo menos, uma
delas no modelo de gestão da empresa possa induzir a adoção da startup enxuta no processo de
desenvolvimento e lançamento de produtos e serviços digitais.

5.1. Contribuições gerenciais

A dinâmica efervescente de mudanças e novidades dentro das corporações e empresas
dos mais variados portes valoriza profissionais cada vez mais alinhados às técnicas emergentes
de desenvolvimento de produtos e serviços. Na história recente, nunca lançamos tantos produtos
quanto agora, mas a maioria deles continua falhando mesmo tendo acesso à informação e a
mercados.
Assunto popular entre as startups de tecnologia, a metodologia enxuta busca reduzir a
ineficiência operacional, encurtando os ciclos de desenvolvimento para validar a ideia de
negócio e colocar o produto em contato com o cliente o mais rápido possível, utilizando-se do
feedback para ajustar a proposta de valor ao mercado alvo e aumentar nossas chances de sucesso
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O trabalho permitiu acessar o ponto de vista dos gestores de produtos, evidenciando a
familiaridade dos respondentes com a startup enxuta e o desempenho obtido com o uso da
metodologia independente da orientação empreendedora dominante na organização. Para os
gestores que atuam direta ou indiretamente com o desenvolvimento de produtos, a análise dos
dados colhidos neste trabalho serve como base para uma autoavaliação e uma reflexão sobre os
próprios métodos de trabalho utilizados no dia a dia. Traz oportunidades para que as instituições
e agências de fomento à inovação e empreendedorismo que promovem eventos e encontros
sobre o tema possam explorar a eficácia da metodologia para acelerar o lançamento e a
diversificação do portfólio de produtos de empresas, contribuindo com a difusão e
aprimoramento das técnicas da startup enxuta.

5.2. Contribuições acadêmicas

Por ser uma área de estudo recente, as metodologias emergentes ganharam corpo com o
crescimento acelerado das startups de tecnologia, servindo como tema para que diversos
pesquisadores explorem os ganhos de eficiência prometidos por seus idealizadores. A startup
enxuta, popular entre as empresas do vale do silício nos EUA, tem raízes no sistema Toyota de
produção, o lean manufactoring.
Este trabalho se propõe a ser uma das bases de estudo acerca da metodologia enxuta
para que se possa medir sua eficácia no desenvolvimento de produtos e serviços digitais por
empresas com operação no Brasil que possuem características, acesso a mercados e culturas
distintas das empresas americanas de onde a metodologia surgiu. Permite refletir sobre o grau
de compreensão do profissional brasileiro sobre as técnicas da startup enxuta e se os ganhos
são relevantes para a sua organização.
A partir deste trabalho, ficam mais claros os conceitos sobre esse novo tipo de
metodologia para o desenvolvimento de produtos, permitindo assim formular questões mais
objetivas para estudos futuros como, por exemplo, investigar a sua complementariedade e
possíveis derivações com outras metodologias emergentes para se obter ganhos de escala e
desempenho superior a concorrentes do mesmo segmento.
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5.3. Sugestões para estudos futuros
A partir da base criada por este trabalho, é possível sugerir novas pesquisas que ampliem
os resultados desta, fazendo uma análise setorial e comparando a eficácia da startup enxuta no
desempenho de produto entre empresas que atuam no mesmo segmento. Outra questão é avaliar
quais as características profissionais, habilidades e atitudes influenciam na adoção de processos
e práticas da startup enxuta por gestores de produtos.
Seria interessante relacionar outras abordagens existentes centradas no cliente,
complementares ou não à startup enxuta para investigar quais delas se traduzem em ganhos
para as empresas e se os produtos/serviços desenvolvidos detém a preferência ou fidelidade do
cliente.

5.4. Limitações do trabalho
Esta pesquisa não tem a intenção de ser um trabalho definitivo sobre o desenvolvimento
de produtos e serviços digitais com o uso de metodologias emergentes. Ao contrário, fizemos
um recorte e o seu propósito foi avaliar a eficácia percebida da startup enxuta por gestores no
desempenho de produtos. Buscamos avaliar se algumas das características empreendedoras
dispostas na OE pudessem ser indicativo do uso empírico da metodologia enxuta, o que a
tornaria um critério de seleção para pesquisas futuras sobre o tema.
Pelo tipo de pesquisa escolhido, compatível com os objetivos definidos e pela evolução
do tema no trabalho, esta pesquisa possui limitações quanto a sua generalização. O número
reduzido da amostra não probabilística e a ausência de entrevistas qualitativas impossibilita
assumirmos resposta definitiva para os ganhos de desempenho observados com o uso da
metodologia.
A startup enxuta busca orientar o empreendedor e/ou gestor de produtos a fazer o uso
de um conjunto de técnicas (personas, business model canvas, produto mínimo viável, pivot do
modelo de negócios entre outras) para reduzir incertezas no lançamento de uma nova ideia de
negócios, contudo, muitos são os métodos que tangenciam o tema e que poderiam ter sido
incluídos no objeto de pesquisa, tornando-a mais robusta sobre o ponto de vista prático e
acadêmico.
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APÊNDICE
Apêndice A - Questionário
Olá
Meu nome é Marcelo Carota e eu sou estudante do curso de mestrado profissional da ESPM e
aluno especial das disciplinas de inovação e transformação digital da FEA USP. Estou
conduzindo uma pesquisa que têm como objetivo contribuir com as discussões sobre a eficácia
das metodologias emergentes empregadas para o desenvolvimento de produtos e serviços
digitais.
Se você recebeu o convite para responder essa pesquisa é porque seu conhecimento sobre o
tema é apreciado e sua opinião relevante, portanto, sua participação é muito importante.
O questionário possui 27 perguntas de múltipla escolha e todas as respostas serão tratadas de
forma confidencial. Você levará em torno de 8 minutos para responder e, ao término, poderá
optar em receber essa pesquisa quando ela for concluída
Clique no botão abaixo e comece agora mesmo a responder. Em caso de dúvidas, entre em
contato pelo e-mail: marcelo.carota@acad.espm.br.
Obrigado!

O questionário está dividido em quatro seções, a saber:
(1) Perfil da empresa;
(2) Características empreendedoras da empresa;
(3) Perfil do respondente;
(4) Desempenho obtido com o lançamento do produto/serviço mais recente.

1) Informe o setor da sua empresa:
1.
2.
3.
4.

Agronegócio
Dinheiro & Finanças
Educação
Locação de Imóveis
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Marketing, Comunicação e Publicidade
Meio Ambiente
Recursos Humanos
Saúde
Seguros
Serviços Corporativos
Software & Cloud
Tecnologia
Transporte e Mobilidade Urbana
Turismo & Lazer
Varejo online
Varejo Atacado
Outros

2) Qual o FATURAMENTO presumido da sua empresa:
1.
2.
3.
4.

Microempresa (menor igual a R$ 360 mil)
Pequena empresa (de R$ 360 mil até 4,8 milhões)
Média empresa (de R$ 4,8 milhões até 300 milhões)
Grande empresa (maior que 300 milhões)

3) Qual o NÚMERO de funcionários:
1.
2.
3.
4.

Até 9 funcionários
De 10 até 49 funcionários
De 50 até 99 funcionários
Acima de 100 funcionários

4) Há quanto tempo sua empresa atua no mercado?
1.
2.
3.
4.
5.

Até 1 ano
De 2 até 5 anos
De 6 até 9 anos
De 10 até 13 anos
14 anos ou mais

As próximas questões irão avaliar as CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS da sua
empresa conforme a sua percepção e, para isso, separamos em 5 (cinco) partes um conjunto de
afirmações.
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5) Grupo de Afirmativas 1: O quanto você concorda com as afirmações abaixo:
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

FAZEMOS INVESTIMENTOS
CONSTANTES EM PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS.

❏

❏

❏

❏

❏

FAZEMOS LANÇAMENTOS
FREQUENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS

❏

❏

❏

❏

❏

AS MUDANÇAS EM PRODUTOS FORAM
OU TÊM SIDO BASTANTE RADICAIS
NOS ÚLTIMOS ANOS.

❏

❏

❏

❏

❏

A ALTA GESTÃO INCENTIVA NOVAS
IDEIAS PARA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS.

❏

❏

❏

❏

❏

INOVAMOS MUITO EM PROCESSOS
(administrativos, produção, mercado).

❏

❏

❏

❏

❏

UTILIZAMOS FONTES EXTERNAS DE
FINANCIAMENTO PARA DESENVOLVER
PROJETOS DE INOVAÇÃO.

❏

❏

❏

❏

❏

TEMOS RECURSOS HUMANOS
DEDICADOS PARA ATIVIDADES
INOVATIVAS.

❏

❏

❏

❏

❏

6) Grupo de Afirmativas 2: O quanto você concorda com as afirmações abaixo:
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

PREFERIMOS PROJETOS DE ALTO
RISCO COM TAXAS ELEVADAS DE
RETORNO FINANCEIRO.

❏

❏

❏

❏

❏

SOMOS AUDAZES PARA ALCANÇAR
NOSSOS OBJETIVOS DIANTE DA
NATUREZA DO MERCADO.

❏

❏

❏

❏

❏

TENDEMOS A TOMAR RISCOS
CALCULADOS.

❏

❏

❏

❏

❏

DIANTE DA INCERTEZA, ADOTAMOS
POSTURA AUDACIOSA E AGRESSIVA
PARA MAXIMIZAR RESULTADOS.

❏

❏

❏

❏

❏

A ALTA GESTÃO TENDE A
ADOTAR SOLUÇÕES RÁPIDAS,
DISPONDO-SE A GASTOS FINANCEIROS.

❏

❏

❏

❏

❏
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7) Grupo de Afirmativas 3: O quanto você concorda com as afirmações abaixo:
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

INICIAMOS ATIVIDADES/AÇÕES ÀS
QUAIS NOSSOS COMPETIDORES
RESPONDEM.

❏

❏

❏

❏

❏

SOMOS RÁPIDOS PARA INTRODUZIR
NOVOS PRODUTOS NO MERCADO E/OU
A UTILIZAR NOVAS TECNOLOGIAS.

❏

❏

❏

❏

❏

O MONITORAMENTO DO AMBIENTE
COMPETITIVO É UMA PRÁTICA
CONSTANTE.

❏

❏

❏

❏

❏

A ALTA ADMINISTRAÇÃO INCENTIVA
A ADOÇÃO DE NOVAS IDEIAS E
PRODUTOS.

❏

❏

❏

❏

❏

8) Grupo de Afirmativas 4: O quanto você concorda com as afirmações abaixo:
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

VALORIZAMOS OS ESFORÇOS DE
INDIVÍDUOS E/OU EQUIPES QUE
TRABALHAM DE FORMA AUTÔNOMA.

❏

❏

❏

❏

❏

AS EQUIPES E/OU INDIVÍDUOS TOMAM
DECISÕES SEM A SUPERVISÃO
CONSTANTE DA LIDERANÇA.

❏

❏

❏

❏

❏

OS FUNCIONÁRIOS DESEMPENHAM
PAPEL IMPORTANTE NA ESCOLHA DAS
OPORTUNIDADES EMPRESARIAIS QUE
A ORGANIZAÇÃO PERSEGUE.

❏

❏

❏

❏

❏

IMPLEMENTAMOS AÇÕES QUE
ESTIMULAM O DESENVOLVIMENTO DO
COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR.

❏

❏

❏

❏

❏
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9) Grupo de Afirmativas 5: O quanto você concorda com as afirmações abaixo:
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

SOMOS AGRESSIVOS E INTENSAMENTE
COMPETITIVOS.

❏

❏

❏

❏

❏

SOMOS MOVIDOS PELA
CONCORRÊNCIA E RESPONDEMOS
AGRESSIVAMENTE AOS NOSSOS
CONCORRENTES.

❏

❏

❏

❏

❏

UTILIZAMOS MÉTODOS NÃO
CONVENCIONAIS DE COMPETIÇÃO.

❏

❏

❏

❏

❏

COPIAMOS PRÁTICAS DE NEGÓCIOS OU
TÉCNICAS DE COMPETIDORES DE
SUCESSO.

❏

❏

❏

❏

❏

INVESTIMOS EM AÇÕES AGRESSIVAS
DE MARKETING (imagem institucional,
produtos, serviços etc.).

❏

❏

❏

❏

❏

Agora queremos conhecê-lo um pouco...... as próximas questões vão nos ajudar a
IDENTIFICAR seu PERFIL.
10) Qual o seu cargo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundador/ Cofundador
CEO/ Presidente
Diretor
Superintendente
Gerente
Coordenador
Supervisor
Analista
Outro

11) Em qual setor/área você trabalha atualmente?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Canais
Financeiro
Logística
Marketing
Operações
Produtos
RH
Tecnologia

73

9. Vendas
10.Outros

12) Qual a sua idade?

13) Qual o seu tempo de experiência com o desenvolvimento de produto?
1.
2.
3.
4.
5.

Até 3 anos
De 3 até 5 anos
De 5 até 10 anos
Acima de 10 anos
Não tenho experiência

14) O quanto você concorda com a seguinte afirmação:
"Otimize o todo, elimine custos, construa com qualidade, entregue rápido e envolva o cliente
todo o tempo. Repita o ciclo tantas vezes quanto o necessário para desenvolver melhores
produtos".
1.
2.
3.
4.
5.

Discordo totalmente
Discordo
Não concordo e nem discordo
Concordo
Concordo totalmente

15) O quanto você concorda com a seguinte afirmação:
"O Produto Mínimo Viável (PMV) é a versão de um novo produto que permite à equipe obter
o máximo de informações durante seu estágio inicial, validando hipóteses e entregando valor
ao cliente em cada etapa do desenvolvimento".
1.
2.
3.
4.
5.

Discordo totalmente
Discordo
Não concordo e nem discordo
Concordo
Concordo totalmente

16) O quanto você concorda com a seguinte afirmação:
"Pivotar significa reconhecer que as tentativas de viabilizar economicamente o modelo de
negócio inicial se esgotaram e que um novo Produto Mínimo Viável (PMV) precisa ser
construído e validado pelo mercado".
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1.
2.
3.
4.
5.

Discordo totalmente
Discordo
Não concordo e nem discordo
Concordo
Concordo totalmente

Ufa, agora falta pouco! As próximas questões devem ser respondidas com base no seu mais
RECENTE lançamento de produto, serviço ou funcionalidade desenvolvida.
17) Qual foi o tipo de desenvolvimento realizado? Responda com base no lançamento
mais recente.
1. Produto/ Serviço Novo
2. Produto/ Serviço Incremental
3. Relançamento de Produto/ Serviço

18) Qual é o MERCADO ALVO do produto/ serviço?
Responda com base no lançamento mais recente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Empresas (B2B)
Consumidor final (B2C)
Consumidor final (P2P)
Empresa e Consumidor (B2B2C)
Governo (B2G)
Startups (B2S)
Outro

19) Qual o MODELO DE NEGÓCIO escolhido para gerar receita?
Responda com base no lançamento mais recente.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aluguel/Assinatura
APIs (integrador, código aberto)
Consultoria
Customização em massa
e-commerce
Marketplace
Mobile App
Pagamento por uso (Pay Per Use)
Preço único
SAAS (Software as a Service)
White Label
Outro
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20) Em que momento a empresa colheu o feedback do cliente com o uso do
produto/serviço?
Responda com base no lançamento mais recente.
1.
2.
3.
4.
5.

Antes do lançamento
Durante o lançamento
Após o lançamento
Não colhemos o feedback
Não sei / Prefiro não responder

21) Durante o período de AVALIAÇÃO de desempenho do produto/ serviço:
Responda com base no lançamento mais recente.
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

O PROJETO FOI ENTREGUE NO PRAZO

❏

❏

❏

❏

❏

OS OBJETIVOS DE USO E VENDA DO
PRODUTO FORAM ATINGIDOS.

❏

❏

❏

❏

❏

OS OBJETIVOS DE CRESCIMENTO DAS
VENDAS DO PRODUTO FORAM
ALCANÇADAS.

❏

❏

❏

❏

❏

DE UM MODO GERAL, O PRODUTO
ATINGIU O DESEMPENHO ESPERADO.

❏

❏

❏

❏

❏

22) Qual(is) metodologia(s) foi/foram usadas para o desenvolvimento do produto/
serviço?
Responda com base no lançamento mais recente. Pode escolher mais de uma opção.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agile (Scrum, Kamban, XP, outras)
Design Thinking
Lean (Startup, UX, Inception)
Plano de Negócios tradicional
Stage Gate
Metodologia Própria
Outra __________

23) Qual foi a quantia total utilizada para o desenvolvimento do produto/ serviço?
Responda com base no lançamento mais recente.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Até R$ 50 mil
De R$ 50 mil a 250 mil
De R$ 250 mil a 500 mil
De R$ 500 mil a 1 milhão
De R$ 1 milhão a 2,5 milhões
Acima de R$ 2,5 milhões
Não sei OU prefiro não informar

24) O "Lean Startup" ou "Startup Enxuta" é um conjunto de processos capaz de combinar
os princípios do Design Thinking e do Agile para o desenvolvimento de
produtos. Indique quais técnicas são utilizadas pela sua empresa:
Nunca

Raramente

Às
vezes

Frequentemente

Sempre

BUSINESS MODEL CANVAS

❏

❏

❏

❏

❏

PESQUISA COM CLIENTES

❏

❏

❏

❏

❏

MAPA DE EMPATIA/ PERSONAS/
ARQUÉTIPOS

❏

❏

❏

❏

❏

PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL (PMV)

❏

❏

❏

❏

❏

USUÁRIOS EXPERIMENTAIS

❏

❏

❏

❏

❏

BACKLOG DO PRODUTO

❏

❏

❏

❏

❏

DEPLOY/ DESENVOLVIMENTO
CONTÍNUO

❏

❏

❏

❏

❏

TESTES A/B

❏

❏

❏

❏

❏

PIVOT NO MODELO DE NEGÓCIOS

❏

❏

❏

❏

❏

CONTABILIDADE DA INOVAÇÃO

❏

❏

❏

❏

❏

MÉTRICAS ACIONÁVEIS (CAC, Churn,
Ticket Médio, LTV, etc)

❏

❏

❏

❏

❏

25) Com base na resposta anterior (técnicas utilizadas), você entende que sua
empresa adota a STARTUP ENXUTA para o desenvolvimento de produtos/
serviços?
1.
2.
3.
4.
5.

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
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26) Como você classifica o uso da STARTUP ENXUTA para o desenvolvimento de
produtos/serviços?
Pode escolher mais de uma opção para a resposta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eficiente
Confiável
Útil
Fácil Implementação
Ineficiente
Valorizado em excesso
Complicado
Difícil Implementação
Nenhuma das opções

27) Na sua opinião, o quanto a ESTARTUP ENXUTA influenciou no desempenho de
lançamento do produto/serviço digital?
1.
2.
3.
4.
5.

Pouquíssimo
Pouco
Mais ou menos
Muito
Muitíssimo

28) Informe seu e-mail caso deseje receber cópia dessa pesquisa quando ela for
concluída: ___________________________________

