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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Só no Vale do Silício, as startups acumulam quase US$ 3 trilhões em 
valor de mercado. E da China (especialmente Pequim e Xangai) a Israel, 
há diversas outras regiões se fortalecendo – inclusive o Brasil.

Segundo um relatório recente da consultoria CB Insights, investimentos 
em empresas de tecnologia latino-americanas alcançaram um pico de 
US$ 1,35 bilhão em 2017. E os números quase triplicaram desde 2012, 
especialmente por aqui. 

Isso porque são as startups brasileiras que ganham mais atenção, 
seja de investidores nacionais ou fundos internacionais de peso, como 
Andreessen Horowitz e Sequoia Capital. Desde 2012, empreendedores 
brasileiros captaram cerca de US$ 4,2 bilhões, mais do que outro vizinho.

Nesse meio tempo, o ecossistema empreendedor cresceu. De pesquisas 
acadêmicas a novas leis e programas de aceleração cada vez mais 
competitivos, surgiram também os primeiros “unicórnios” do país, como 
são conhecidas as startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. E há mais 
de cinco mil outras startups buscando algo similar.

Para Martinho Isnard Ribeiro de Almeida, professor da Universidade de 
São Paulo que ajudou a desenvolver o primeiro mestrado profissional em 
empreendedorismo no país, a mudança de mentalidade brasileira pode 
ser sintetizada da seguinte maneira: “O empreendedorismo deixou de 
ser um luxo para ser uma realidade e uma necessidade, que todos devem 
ter em mente.” O que tudo isso significa para você? Que ter uma startup 
de sucesso no Brasil não é só possível, como cada vez mais comum – e 
você pode aprender com quem já passou por todo o processo.

Ao longo deste ebook, você descobre conceitos que vão de startup 
enxuta à metodologia ágil e modelo canvas, aprende preparar seu pitch, 
validar ideias e encontrar investidores e o que cultura tem a ver com 
encontrar os talentos certos.

Quem quiser um mergulho mais profundo no universo do empreende-
dorismo também pode se interessar pelo Nanodegree Startup Founder, 
que ajuda empreendedores a tirarem sua ideia do papel em 12 semanas 
e faz a conexão com mercado, mentores e especialistas.

Em suma, o conhecimento nunca foi tão acessível. Boa leitura!

https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
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AFINAL, O QUE É UMA STARTUP?

Você pode já ter tido uma experiência parecida. Teve uma ideia (possivel-
mente brilhante!) para resolver um problema e, ainda que por um breve 
momento, pensou em como esta ideia poderia não só resolver a sua 
questão mas também revolucionar a forma como as pessoas lidam com 
um problema semelhante ao seu, em qualquer lugar do mundo. 

O empreendedor Claudio Sassaki explica esse momento. Depois de 
trabalhar como executivo do setor financeiro – ele chegou a ser vice-pre-
sidente de um banco americano –, largou tudo para cofundar a Geekie, 
uma startup que oferece soluções em educação personalizada. 

“A transformação acontece em ondas: começa pequena, às vezes com um 
incômodo muito pessoal. Basta um insatisfeito para iniciar uma revolução 
– e comigo não foi diferente. Olhos abertos para um problema que, de 
repente, pareceu grande demais para ser ignorado. E uma confiança, em 
certos momentos mais baseada em coragem do que em fatos, de que 
poderia fazer melhor”, disse ele em entrevista à revista Trip.

De forma geral, esse é o princípio de uma startup atualmente: identifi-
car e solucionar um problema utilizando a inovação. Hoje em dia, isso 
frequentemente envolve o uso de tecnologia, o que significa que a 
solução pode estar ao alcance de milhares, milhões e talvez bilhões de 
pessoas pelo mundo.

Esse tipo de empresa tem algumas características específicas: o objetivo 
de atingir o maior número de pessoas o mais rápido possível e com um 
modelo de negócio que seja repetível (ou seja, reproduzido em escala 
ilimitada) e escalável (que possa crescer rapidamente em um cenário de 
incertezas).

As startups se tornaram populares na região conhecida como Vale do 
Silício, nos EUA. Devido à popularização da internet, o termo começou a 
ser empregado cada vez mais para empresas que utilizam a tecnologia 
como ferramenta para expandir a escalabilidade de seus negócios, ainda 
que não vendam apenas produtos e serviços virtuais.

De acordo com o banco de dados da AngelList, uma plataforma que 
conecta startups e investidores, há cerca de 167 mil companhias do tipo 
nos EUA. No mundo, o site registra mais de 4 milhões. 

No Brasil, o movimento tardou um pouco mais a se proliferar e começou a 
pegar impulso em meados dos anos 2000. Hoje, no entanto, a Associação 
Brasileira de Startups (ABStartups) registra 5 mil filiadas e estima que já 
haja entre 10 mil e 15 mil, em diferentes estágios, atuando no país, que 
hoje registra quase um quinto das aceleradoras do mundo. 
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Nada disso significa que uma startup é simples ou qualquer ideia deva 
ser um negócio. “Pesquisa de mercado e validação do produto com 
potenciais clientes são processos-chave para entender se uma ideia vale 
a pena”, começa Denise Sakaregui, coordenadora dos cursos da escola 
de business da Udacity. 

“Uma ideia inovadora é, sem dúvida, um grande diferencial para uma 
startup, mas é preciso entender o tamanho do mercado para aquele 
produto ou serviço. Você pode ter a idéia mais inovadora do mundo, 
mas se não houver demanda, não faz sentido.”

Uma startup quer entregar seu produto ou serviço para um número 
escalável de clientes utilizando os mesmos recursos (financeiros, de 
infra-estrutura, de equipe) ou fazendo investimentos proporcionalmen-
te baixos nos mesmos. 

Para esclarecer o cenário, vamos a um exemplo. Um padeiro, em uma 
padaria, consegue fazer 100 pães ao dia. Mas se a clientela aumentar 
rapidamente e demandar 1000 pães ao dia, provavelmente a padaria 
não conseguirá produzi-los contando apenas com o mesmo padeiro, 
que tem uma limitação de horas trabalhadas diariamente. Então esta 
padaria terá que aumentar a sua mão de obra de forma proporcional 
ao crescimento. 

AFINAL, O QUE É UMA STARTUP?

Para aumentar significamente a sua produção, a padaria teria que 
investir em um aumento de mão de obra e maquinário que teria grande 
impacto financeiro nos seus custos de produção. Então, se esta empresa 
não consegue aumentar em escala a sua produção utilizando o mesmo 
número de funcionários, ela se enquadra em um modelo de negócio 
convencional. 

Em contrapartida, uma empresa que consiga aumentar a escala de 
entrega do seu produto ou serviço de maneira muito significativa, 
investindo pouco mais em mão de obra, tecnologia, maquinário ou 
matéria-prima e que tenha um produto ou serviço inovador, pode ser 
considerada uma startup. 

Existe uma gama de teorias que divergem quando se trata de definir 
o que é uma startup. Alguns dizem é que todo negócio em seu estágio 
inicial. Já outros defendem a opção de um negócio inovador e de cunho 
tecnológico. 

Nesse e-book vamos tratar como definição de startup o conceito 
abordado pela ABStartups: um momento na vida de uma empresa 
em que uma equipe multidisciplinar busca desenvolver um produto/
serviço inovador, de base tecnológica, que tenha um modelo de negócio 
facilmente replicado e possível de escalar sem aumento proporcional 
dos seus custos.
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A associação também levanta as seguintes características que reforçam 
a classificação de uma empresa como startup: 

INOVAÇÃO

A inovação no ramo da tecnologia trata de uma nova abordagem para 
resolver um “problema” ou solucionar uma “dor do cliente”. Essa nova 
abordagem pode resultar tanto em um novo produto a ser disponibili-
zado no mercado, quanto em uma nova forma de se criar um produto 
ou executar um determinado serviço. 

Exemplo: Solucionando um problema de mobilidade urbana (o alto 
custo para se locomover em táxis), a Uber proporciona a seus usuários 
uma forma mais prática, inovadora e barata de solucionar o mesmo 
problema, que é se transportar de um lugar a outro em carros particula-
res. Isso porque o aplicativo apenas conecta passageiros (que já existem) 
a motoristas (que já existem), sem se prender ao número limitado 
de taxistas na cidade, que dependem de uma licença municipal para 
circularem. 

ESCALABILIDADE

De acordo com a Endeavor, organização voltada ao empreendedorismo, 
escalabilidade “é a capacidade que uma empresa, ou sistema, possui 
de crescer, atendendo às demandas sem perder as qualidades que lhe 
agregam valor (...) sem que isso resulte em um aumento dos custos.” 
Para startups, a melhor e mais usual forma de garantir sua escalabilida-
de é por meio da tecnologia. 

Seguindo com o exemplo da Uber: trata-se do maior serviço de transpor-
te em carros particulares do mundo e que não possui sequer um único 
carro em sua frota. O fato de qualquer pessoa que atenda aos pré-requi-
sitos estabelecidos pela startup poder se cadastrar como motorista com 
seu próprio carro gera uma altíssima escalabilidade ao serviço oferecido.

REPETIBILIDADE

Repetibilidade é quando a experiência de consumo é facilmente 
reproduzida. Exemplo: apesar de toda a inovação, a experiência do 
usuário ao pedir um táxi ou um carro via aplicativo não muda drastica-
mente. Assim, o usuário não precisa ter a sua rotina drasticamente 
alterada para que possa utilizar o transporte. Isso facilita a repetibilida-
de do negócio. 

AFINAL, O QUE É UMA STARTUP?
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FLEXIBILIDADE E RAPIDEZ

Uma das premissas levantadas pelos empreendedores que desbravam 
o campo da tecnologia com startups é “erre, mas erre rápido”. Como 
estamos falando de negócios inovadores, ou seja, que não têm uma 
receita de bolo para seguir, é fundamental implementar, testar e 
implantar, ou “pivotar1” novos processos, produtos, modelos de negócio 
para chegar no seu ideal. Isso leva as startups a necessitarem de 
condições favoráveis para que todas essas mudanças aconteçam com 
agilidade para não perder o timing, isto é, o momento  do mercado. 

EQUIPE ENXUTA

Devido à essa necessidade de constante adaptação e mudanças em 
seus processos e formatos, ter uma equipe enxuta é essencial para 
garantir que a burocracia que perpassa grandes equipes não atrapalhe 
na agilidade do desenvolvimento interno.

AFINAL, O QUE É UMA STARTUP?

1 Pivotar: O termo é derivado do inglês to pivot (“mudar” ou “girar”) e designa 
uma mudança radical no rumo do negócio.
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AFINAL, O QUE É UMA STARTUP?

A STARTUP ENXUTA

Em 2011, o empreendedor Eric Ries lançou o livro The Lean Startup, 
traduzido para o português como A Startup Enxuta. A publicação se 
propõe a elucidar a técnica empregada pelo próprio Ries na ideação 
das suas startups, que visa reduzir o desperdício de tempo e dinheiro 
na busca pela validação de uma ideia. Além disso, A Startup Enxuta busca 
convencer o empreendedor de que a melhor forma de fazer com que 
sua empresa decole é estabelecendo contato frequente e de qualidade 
com o cliente. 

No livro, Ries explica como fidelizar novos clientes pela ação de clientes 
anteriores (ou seja, por recomendação dos usuários), fala sobre 
métricas reais de validação e as confronta com as chamadas métricas 
de vaidade: números que, se não forem analisados corretamente, 
passam a falsa impressão de que a empresa tem crescido quando, na 
verdade, está estagnada. 

Ries também fala sobre motores de crescimento em uma empresa 
e dos chamados ciclos de feedback: o empreendedor tem a ideia, 
constrói o produto, mede os indicadores, aprende sobre o que deu 
certo e errado para ter novas ideias. É a prática que também pode ser 
traduzida como ciclo Construir - Medir - Aprender. O ciclo também pode 
(e deve) ser analisado em ordem inversa: identificamos o que temos 
que aprender, listamos o que precisamos medir e assim descobrimos 
que produto necessitamos construir. 

O empreendedor ainda ensina a tática de realizar este ciclo com lotes 
diminutos, ou em curtos espaços de tempo. Assim, quando identifica-

mos um problema ou melhoria que pode ser realizada, agimos de forma 
mais rápida, evitando desperdícios. 

Com a metodologia da startup enxuta, aprendemos a trabalhar com 
hipóteses. A primeira delas é a hipótese de valor: investigamos se a 
nossa ideia resolve, de fato, uma dor do cliente. A segunda é a hipótese 
de crescimento: pesquisamos como fazer com que novos clientes 
descubram aquele produto ou serviço. Para Ries, todas as hipóteses 
devem ser testadas. 

O livro também nos conta a respeito do conceito de MVP, que é uma 
espécie de protótipo da ideia (e sobre o qual vamos voltar a falar mais 
adiante) feito com o mínimo possível de recursos e que possa alcançar 
o maior número possível de adotantes iniciais. 

Ries explica que a produtividade de uma empresa se mede refletindo 
sobre quanta aprendizagem houve cada vez que o ciclo de feedback 
foi aplicado. Desta forma, o “fracasso” em um dado momento 
também pode ser entendido como aprendizado para as próximas 
etapas. Assim, os empreendedores estarão sempre remodelando ou 
pivotando suas estratégias. Para Rafael Ribeiro, diretor executivo da 
Associação Brasileira de Startups, a importância do ciclo de feedback 
está em ser ágil na identificação dos erros:  “A maioria dos planos, 
quando confrontados com a realidade, falham, mas mesmo assim 
planejar é indispensável. Estruturar suas hipóteses te ajuda a ver 
onde estão as falhas e aprender rapidamente ao invés de insistir 
muito tempo num erro.”
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10 DICAS ESSENCIAIS PARA ABRIR SUA STARTUP

Ok! Agora que você já entendeu o conceito, as premissas e as variáveis que 
envolvem uma startup, está na hora de saber como proceder se quiser 
abrir uma no país – tanto em termos burocráticos quanto cotidianos. 

1.  FORME SUA EQUIPE 

De nada adianta uma ideia brilhante se você não tem um time complemen-
tar e multidisciplinar para tirar essa ideia do papel e levá-la para o 
mercado. A melhor forma de encontrar o seu dream team é por meio 
de network e conexões. Portanto, frequente eventos de empreendedo-
rismo, palestras e workshops, tudo que seja relacionado ao mercado 
em que você quer empreender. 

Claudio Castro é executivo de Tecnologia da Informação e investidor. 
Em 2014, fundou a One Cloud, que gerencia provedores em nuvem e 
foi adquirida pela Tivit dois anos depois. Ele resume a importância da 
equipe em uma frase: “Procure sócios e divida o bolo. É melhor ser dono 
de 20% de algo do que de 100% de nada”.

2.  PESQUISE SEU MERCADO 

Um fator de sucesso para quem quer empreender é conhecer a fundo 
o mercado em que deseja entrar. Saiba quanto as pessoas ou empresas 
investem financeiramente nesse ramo, defina qual fatia desse mercado 
você deseja abraçar e, principalmente, o nicho em que pretende atuar.

3.  VALIDE SUA IDEIA

Vá para a rua. Faça pesquisas de mercado para conhecer seu potencial 
cliente e  quais problemas ele precisa solucionar. Não é um mentor, 
coach ou palestrante que vai dizer se sua ideia é boa o bastante para 
ser viabilizada e rentável. A única pessoa que pode e vai te dar essa 
resposta é o seu futuro cliente. 

A melhor forma de validar sua ideia no mercado, a um baixo custo, é 
fazendo um MVP (Minimum Viable Product,  ou Mínimo Produto Viável). 
Vamos falar mais sobre isso no decorrer deste e-book.  

4.  CONHEÇA SUAS MÉTRICAS 

Meça o esforço gasto pela sua equipe em suas atividades, o tempo dos 
seus processos e as métricas importantes para o seu negócio, como 
KPI (Key Performance Indicator, ou indicador-chave de performance) e 
indicadores financeiros. Os dados são seus melhores aliados para tomar 
as decisões certas.  

5.  SEJA ÁGIL 

Uma vez que o MVP tenha sido testado com sucesso, é hora de correr 
atrás de meios para viabilizar a sua ideia. É importante procurar parcerias, 
como investidores e/ou incubadoras que possam ajudar a alavancar o 
negócio. Trataremos destas questões mais adiante.  
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6. CAPTE RECURSOS

Monte uma estratégia de angariar fundos para que a ideia se torne de 
fato uma empresa. Você pode conseguir um investidor ou participar de 
programas de fomento e, para entender melhor estes mecanismos, é 
válido participar de cursos e workshops que ensinem sobre capital de 
risco e outras questões de ordem econômica. 

7.  BUSQUE A CULTURA DA SUA EMPRESA E A VALORIZE

Não importa o tamanho que sua empresa alcance, é importante que 
ela mantenha a identidade e os valores que a fizeram chegar onde está. 
Uma vez definida a cultura da sua empresa, a valorize e trabalhe para 
que todos os funcionários a conheçam e saibam de sua importância. 

8.  FORMALIZE SEU NEGÓCIO

Em algum momento entre esses passos todos, se tudo estiver se 
encaminhando bem, é importante saber que a abertura de uma empresa, 
seja uma startup ou um empreendimento comum, segue algumas regras 
no que tange à sua formalização. 

A elaboração de um contrato social é necessária, e nele devem constar 
o modelo societário escolhido, de acordo com as atividades desenvolvi-
das, o registro na Junta Comercial do estado em questão, a definição de 
uma sede e a parte societária que cabe a cada um dos envolvidos. 

Para cumprir esta etapa, o empreendedor precisa ir ao cartório com RG, 
CPF e comprovante de residência dos sócios, além do carnê do IPTU ou 
contrato de locação do local sede da empresa. Leva-se, em média, 30 
dias para se oficializar uma empresa no país.

Lembre-se: todas as empresas brasileiras (inclusive as startups!) que você 
conhece já passaram por esse processo, que é de extrema importância 
para investidores. 

9.  PENSE GRANDE

Um negócio escalável não precisa se limitar. Então, se sua empresa 
vai bem, porque não fazer com ela siga ainda melhor? E há preceden-
tes nacionais para quem deseja atingir com os níveis mais altos do 
empreendedorismo. 

10 DICAS ESSENCIAIS PARA ABRIR SUA STARTUP
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Até janeiro deste ano, a lista mundial das chamadas startups “unicórnio” 
(que são aquelas que têm valor de mercado estimado em mais de US$ 
1 bilhão) contava com 223 empresas. 

Dois meses depois, a Nubank, que emite cartões de crédito e agora 
oferece também contas bancárias, entrou na conta. Ela se tornou então 
a terceira unicórnio brasileira, juntamente com o aplicativo de transpor-
te 99 e a plataforma de pagamentos PagSeguro.

Ou seja, se você acha que tem uma “ideia de um bilhão de dólares”, 
saiba que isso não é impossível – mesmo.

10.  SEJA RESILIENTE

Resiliência é traço mais marcante de um empreendedor. A opinião 
é de Paulo Quirino, coordenador de pesquisa & desenvolvimento no 
Samsung R&D Institute Brazil e mentor do Nanodegree Startup Founder 
da Udacity.

E ela independe de idade ou trajetória de vida. “Não há idade para 
empreender. O Global Entrepreneurship Monitor apresentou que 52,5% 
dos empreendedores estão na faixa entre 18 e 34 anos, enquanto 43,2% 
estão entre 35 e 54 anos”, começa Paulo. 

“O fator de sucesso desses empreendedores é a resiliência: saber a hora 
de pivotar, e não se apaixonar por seu produto ou projeto, mas sim pelo 
objetivo que esse produto ou projeto tem em resolver um problema.”

10 DICAS ESSENCIAIS PARA ABRIR SUA STARTUP

https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
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Valide sua ideia
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VALIDE SUA IDEIA

A primeira coisa que o empreendedor precisa saber é se a sua ideia 
traz, de fato, uma solução inovadora para um problema real do cliente. 
Além disso, é necessário pesquisar, junto ao potencial consumidor, se 
ele estaria disposto a pagar pelo seu produto. 

Claudio Castro é executivo de Tecnologia da Informação e investidor. 
Em 2014, fundou a One Cloud, que gerencia provedores em nuvem e 
foi adquirida pela Tivit dois anos depois, e tem uma boa analogia para o 
processo que culminará na validação da ideia. 

“Existem ‘startups vitamina’, que são aquelas que oferecem um produto 
e você toma se quiser. E existem as ‘startups aspirina’, que oferecem 
uma solução que pode até ser cara, mas o cliente vai tomar porque 
resolve um problema real. Estude muito o mercado, vá conversar com o 
cliente e ouça suas dores”, aconselha.

Existem algumas diretrizes básicas e fáceis que podem ser utilizadas 
para facilitar a validação da ideia:

1.  FAÇA UMA ANÁLISE FRIA DE SUA IDEIA 

Veja se alguém já pensou nisso antes, se os negócios concorrentes têm 
apresentado bom desempenho com o cliente e o que pode ser acrescen-
tado/melhorado na experiência do usuário da concorrência. 

2.  CONVERSE COM PESSOAS QUE TÊM AFINIDADES 
PROFISSIONAIS COM A SUA IDEIA 

É melhor reservar a opinião de parentes e amigos para outros assuntos. 
Na hora de validar sua ideia, prefira pessoas com respaldo técnico/gestor 
e, principalmente, converse com o seu potencial cliente (os early adopters, 
ou adotantes iniciais) para apresentar a ideia e discutir caminhos. Não 
apresente resistência às críticas: aprenda com o feedback. 

Nesta fase, é importante elaborar um roteiro de perguntas, preferen-
cialmente abertas, que sistematizem a forma como você e o seu cliente 
inicial percebem o seu produto. Isso garante consistência. 

Mas não se atenha apenas ao roteiro: pergunte o que achar necessário 
e deixe a conversa fluir. Tenha em mente que você deve criar um “painel 
de respondentes”, que nada mais é do que um grupo de pessoas isentas 
e que nunca ouviram falar da sua ideia ou produto. 
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3. CONSTRUA UM MVP 

Ele é um protótipo do seu produto ou serviço, que deve custar pouco 
e apresentar suas funções principais. Não se preocupe em consertar 
bugs ou oferecer muitas funções acessórias nessa fase: seu público é 
que dirá do que sente falta a partir desta primeira experiência. 

4.  REGISTRE SUA IDEIA

Uma vez validada e ideia diante do seu cliente inicial, não se esqueça 
de registrá-la oficialmente. Aja rápido e se informe sobre como realizar 
o registro de marcas e patentes, quando for necessário. Aproveite e 
registre também um domínio digital e os perfis em redes sociais nos 
quais você irá, futuramente, divulgar o seu produto. 

5.  CRIE UM PLANO DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES REAIS

Infelizmente, nem todo mundo estará interessado no produto que 
você oferece. E uma vez que os interessados estejam em vista, você vai 
perceber ainda que nem todo interessado está disposto a pagar pela 
sua ideia. 

Alguns, no entanto, estarão dispostos a financiar o seu sonho. Crie um 
plano para que você possa encontrar essas pessoas: identifique os 
nichos de clientes nos quais você poderá atuar e mãos à obra.   

VALIDE SUA IDEIA
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Crie um MVP



COMO ABRIR UMA STARTUP: CONHECIMENTOS ESSENCIAIS

18

CRIE UM MVP

O MVP  (minimum viable product, ou produto mínimo viável) nada mais 
é do que uma versão funcional e minimalista do seu produto. É como 
o nome entrega: esse protótipo simplificado deve simular aquilo que o 
seu produto irá oferecer ao mercado.

Seu principal objetivo é que o empreendedor invista o mínimo de 
recursos possível no desenvolvimento de um produto que seja um 
protótipo da sua ideia. Ele deve então apresentar este produto aos seus 
clientes iniciais para que eles o testem e descubram se pagariam para 
ter acesso a ele. 

E mais: o MVP serve para realizar os primeiros testes das funcionalida-
des do produto e obter feedback valioso. O que precisa ser melhorado? 
O que mais agrada? O que beneficia ou atrapalha o envolvimento entre 
cliente e produto? Na prática, isso diminui o custo da inovação e facilita 
lançamentos certeiros e aprendizado constante. 

O processo de desenvolvimento de um produto costuma passar por 
diversas fases – conceituação, desenvolvimento em si, testes alfa e beta 
– antes de enfim chegar aos clientes pagantes, os primeiros a testar 
aquela versão 1.0 no mundo real. 

O MVP corta esse caminho e coloca o produto nas mãos das pessoas logo 
depois da primeira fase. Trata-se de uma aplicação muito interessante, 
especialmente para quem quer começar algo novo.

Para Marcelo Nakagawa, diretor de Empreendedorismo da FIAP e 
pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Gestão Tecnológica e Inovação 
da USP, os benefícios adicionais do MVP são: menor custo (comparado 
ao processo tradicional); maior velocidade (de execução, mensuração, 
aprendizado e ajustes); mais eficiência na criação de melhores (e 
mais inovadoras) experiências de consumo; e melhor retorno sobre 
investimento (ROI).

Um ponto importante: o MVP não deve ser confundido com o questioná-
rio oferecido aos early adopters, aqueles que têm afinidade pessoal com 
a ideia, explicado no item 2 do artigo anterior. Digamos que o questioná-
rio é a parte teórica do processo e o MVP, a parte prática. Se antes você 
queria saber se aquela ideia fazia sentido, agora quer saber se funciona.
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Uma vez diagnosticadas as primeiras impressões dos clientes, as 
dúvidas e a empatia despertada pelo produto, é hora de utilizar todas 
estas informações na criação de um modelo ainda incipiente, mas que 
já tenha a “alma” da sua ideia, ou seja, que ofereça as funcionalidades 
primordiais para a solução do problema ou “dor” do cliente. 

No livro A Startup Enxuta, Eric Ries conta que, ao lançar o MVP da sua 
plataforma IMVU, uma rede social na qual os usuários customizam 
avatares e os utilizam para se conectar majoritariamente com desconhe-
cidos, seu time de técnicos não tinha os recursos necessários para 
fazer com que os personagens caminhassem. Assim, elaboraram um 
efeito de “teletransporte”, no qual o boneco sumia de um lado do jogo e 
reaparecia em outro local. 

O que parecia uma manobra até embaraçosa do ponto de vista técnico 
se tornou um dos hits do jogo e foi apontado pelos primeiros usuários 
como um dos recursos mais interessantes. 

A lição é a seguinte: não tenha medo do que o seu MVP pode revelar a 
respeito de seu público. Só seu cliente poderá dizer o que lhe interessa 
– e você só saberá se tomar coragem de “sair do prédio”, mostrar seu 
trabalho e conversar com pessoas reais a respeito dele. 

POR QUE NÃO REALIZAR O MVP COM UM PRODUTO 
JÁ AMADURECIDO?

A resposta é simples. O MVP é, muitas vezes, baseado na visão e nas 
crenças particulares do fundador sobre o que o seu produto deve ser. 
Sendo assim, ao testá-lo no mercado, é bastante provável que os seus 
early adopters façam críticas construtivas, sugestões e reclamações que 
podem modificá-lo em parte ou até mesmo por inteiro. 

Para Rafael Ribeiro, da ABStartups, é importante saber que o MVP é 
um produto incipiente, mas já com valor agregado. “O mais importan-
te na hora de construir um MVP é lembrar que ele não é um produto 
ruim, é um produto mínimo funcional. A melhor analogia é pensar: o 
que seria um MVP de um carro?”, fala. “Não é apenas uma roda: tem que 
ser um dispositivo que te leve de um lugar a outro com menos esforço. 
Podemos pensar em um skate, um patinete, uma bicicleta e, finalmente, 
um carro.”

Há de se ter em mente que um produto pode ter uma série de MVPs 
possíveis, que devem ser modificados a cada teste, repensando possibili-
dades e realizando melhorias. Sendo assim, não faz sentido que se invista 
uma grande quantidade de tempo e dinheiro em um MVP que poderá 
ser completamente pivotado ou, até mesmo, descartado. O MVP deve 
ser pensado como o princípio, e não o objeto-fim que represente uma 
ideia. 

CRIE UM MVP
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Martinho Isnard Ribeiro de Almeida é professor associado do 
Departamento de Administração da FEA-USP e ajudou a desenvolver o 
primeiro mestrado profissional em empreendedorismo no país. 

O pesquisador explica que o teste do MVP serve para saber se a sua 
ideia pode ser monetizada, isto é, se ela tem valor comercial agregado. 
“O diferencial da ideia deve ser a geração de valor: quanto uma pessoa 
está disposta a pagar por aquela solução? Este é o ponto crucial. Se 
não houver uma pessoa que esteja disposta a pagar, aquela ideia não 
agrega valor.”

CRIE UM MVP
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BLOCKCHAIN E CRIPTOMOEDAS: A CARREIRA EM TECNOLOGIAS QUE VÃO MUDAR O MUNDO CRIE UM MVP

Se  quiser, faça um novo MVP  
com a versão melhorada

Use esse feedback para avaliar como  
seu produto pode melhorar

Observe e anote o que acontece: o fluxo funciona? 
Que dúvidas surgem? O que entusiasma o público?

Encontre quem possa testá-lo 

Construa o MVP em si

Defina que características/features serão 
necessárias para fazer isso acontecer e elenque-as 

de forma prioritária 

Defina o fluxo que o cliente seguirá para sua solução 
funcionar e quais são os passos básicos

 Analise os competidores e entenda o que oferecem, 
como funcionam e que feedback recebem 

Descubra qual problema você quer resolver  
e para quem 

1 6

8

2

5

7

9

3

4

PASSO A PASSO PARA CONSTRUIR UM MVP 



COMO ABRIR UMA STARTUP: CONHECIMENTOS ESSENCIAIS INTRO

22

Faça o pitch 
perfeito 
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FAÇA O PITCH PERFEITO

Imagine que você está entrando no elevador e, coincidentemente, neste 
elevador também está o investidor ideal para a sua empresa, aquele 
sobre o qual você já leu em todas as mídias especializadas do ramo. Não 
há mais ninguém no elevador, e os 30 segundos que você vai passar ao 
lado desta pessoa podem ser daqueles bem constrangedores, quando 
falta um assunto pertinente, ou podem ser a grande oportunidade da 
sua vida de apresentar sua ideia a quem pode fazê-la acontecer. 

Inspirada neste tipo de situação, a capacidade de sintetizar ideias em 
uma situação extrema (mas também oportuna) levou o nome de elevator 
pitch, o famoso pitch de elevador. E ele não surge da noite para o dia.

O que é um pitch?

O termo em inglês significa arremesso. Isso quer dizer que o pitch é uma 
forma de  apresentar, rapidamente, o seu negócio para pessoas-chaves 
(investidores, clientes e parceiros) destacando os pontos mais relevantes 
para cada uma destas pessoas. 

É importante adequar a linguagem do pitch à imagem que se quer 
passar: quando alguém para para ouvir sua apresentação, instintiva-
mente quer ouvir uma mensagem segura e confiante. Ou seja, quer 
sentir segurança de que você vai cumprir o que promete. Sendo assim, 
use frases assertivas – “vamos fazer”, “tenho certeza”, “o prazo que tenho 
em mente é...” –, sempre com base em métricas realistas e coerentes.

Um bom pitch está constantemente em construção: se você acredita 
que chegou a uma fórmula satisfatória, lembre-se que a técnica sempre 
pode ser melhorada. Não se acomode. O pitch é mais do que vender 
seu peixe: é uma forma de aprimorar sua agilidade, autoconfiança e 
capacidade de improvisar.

O que compõe um pitch perfeito

Welington Teixeira Santos é CEO da 3D Virtual Care, uma startup que 
oferece uma solução lúdica para a recuperação de lesões motoras, 
através da gameterapia, com foco no desenvolvimento da plasticidade 
cerebral (quando as sinapses respondem mais rápido à medida em que 
cérebro é estimulado). 

A solução envolve um sensor parecido com o do Xbox, que lê o corpo 
do paciente, ainda que cadeirante, enquanto ele realiza os movimentos 
em casa, e o médico consegue atender e acompanhar a evolução do 
paciente de dentro do consultório – um pitch e tanto para resumir em 
meio minuto.

Santos explica o que ele considera o pitch perfeito: “É aquele que cabe 
no tempo que se tem, expondo todas as etapas do projeto”.  E destaca 
que há um ponto importante aqui: é preciso prepará-lo em diversas 
durações.
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“Geralmente preparamos cinco pitches: um de dez minutos e outros 
de cinco e dois minutos, outro de um minuto e o elevator pitch de 
40 segundos. E todos têm que passar essas informações: a caracteri-
zação da dor [do cliente], o mercado de que você tá falando, como 
resolve esta dor (ou seja, o produto ou serviço que você oferece), o seu 
modelo de negócio (o chamado “how do you make money?”), a equipe 
e a etapa do processo de investimento em que você está”, resume.  

Como se vê, existem tipos de pitchs para diferentes objetivos e públicos, 
que exigem níveis diversos de detalhes, e é por isso cada um deles tem 
um determinado tempo de duração. Veja alguns exemplos abaixo

PITCH DE ELEVADOR
O formato de elevator pitch mais conhecido tem a duração de 30 
segundos, mas pode ser adaptado e ganhar diferentes versões, que 
durem entre um e três minutos. O essencial é ter em mente o que dizer 
para um investidor quando o tempo for escasso ou a condição que não 
for a ideal – literalmente no elevador, no fim de uma palestra ou num 
evento social, por exemplo. 

Desenvolver o seu elevator pitch é uma maneira de fazer com que a 
sua ideia evolua para ser não apenas boa no papel, mas atraente. Para 
tanto, há algumas dicas práticas para elaborar uma apresentação curta 
sem perder o que é essencial para sua startup: 

• Defina uma estratégia. Pode ser apresentar dados do problema e 
como a sua solução é importante, despertar a empatia do interlocu-
tor demonstrando que ele também está sujeito a viver a dor do seu 
cliente, ou explicar de forma sucinta como o seu modelo de negócio é 
incrível (o famoso: “como eu não pensei nisso antes?”). O importante 
é definir a estratégia que mais se identifique com a sua didática 

• Se você ainda não tiver um modelo de negócios completamente 
estruturado, apresente outros pontos fortes

• Tenha dados práticos sobre a necessidade da solução para o 
mercado

• Saiba explicar a solução que você pretende propor, mas sem explicar 
demais

• Garanta que há escalabilidade envolvida, mesmo que remota, ou 
seja, em locais distantes da base da sua empresa (e que você consegui-
rá oferecer suporte nesses outros locais)

• Tenha calma e confiança no que está apresentando – portanto 
pratique bastante

Uma tática utilizada por muitos empreendedores é provocar a empatia 
do interlocutor no início do pitch. Vale mostrar, de forma sutil, que você 

FAÇA O PITCH PERFEITO
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conhece a trajetória daquela pessoa e que sua história tem pontos em 
comum com a dele, por exemplo.

No fim de seu pitch, você pode incluir o chamado “call to action”, ou 
chamada para ação, que seria propor um segundo encontro no qual 
você tenha a oportunidade de explicar melhor seu negócio. Uma frase 
como “você poderia me dar o seu cartão, assim posso te ligar na semana 
que vem e marcamos um café. O que acha?” é uma maneira de manter o 
canal de contato e medir a assertividade do seu pitch. Acredite: investido-
res estão acostumados com a abordagem.

Para facilitar, o Founder Institute criou um formulário modelo para a 
criação do pitch de elevador, que nós adaptamos abaixo. Ele pode (e 
deve) ser adaptado para o formato em 30 segundos, um minuto ou 3 
minutos. Você pode começar com a versão alongada e ir “enxugando” 
as informações. 

Com o modelo preenchido, treine na frente do espelho e com a ajuda de 
parentes e amigos, e se prepare para responder perguntas. Lembre-se: 
o segredo de um bom pitch é a repetição!

PITCH DECK 

FAÇA O PITCH PERFEITO
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Esse formato de pitch é uma apresentação em slides, tem a duração de 
até 5 minutos e é utilizado quando é necessário apresentar sua ideia 
de forma mais detalhada para stakeholders, seu público estratégico. 
Abaixo, veja uma sugestão de ordem para o conteúdo dos slides do seu 
pitch deck:

Oportunidade: nesse slide é apresentada a brecha ou a oportunidade 
que você enxergou no mercado para desenvolver seu novo produto ou 
serviço.

Problema: aqui você mostra quais dores do cliente que você resolve, 
quais necessidades ele possui e o que pagaria por uma solução que as 
sanasse.

Solução: sua solução é sua proposta de valor. Mostre quais benefícios 
o seu cliente vai ter utilizando seu produto e como ele vai economizar 
dinheiro e ter a vida facilitada.

Produto: aqui você mostra como vai solucionar o problema, apresentan-
do com mais detalhes seu produto e suas funcionalidades.

Mercado: parte importante do pitch é mostrar a dimensão do mercado 
em que você atua, pois sua ideia pode ser fantástica, mas se o seu mercado 
não é grande ou atraente o suficiente, tudo cai por terra. Lembre-se de 

apresentar números e métricas, como indica o box ao lado.

Modelo de negócio: é quando você apresenta a forma como vai ganhar 
dinheiro com o seu produto. Pode ser um modelo de assinatura, 
mensalidade, por demanda, ou outro que se aplique à sua solução.

Estratégia de entrada: é a estratégia que será utilizada para a chegada 
do seu produto no mercado. Exemplos: se você começará atendendo 
somente um nicho ou se pretende “viralizar” a ideia. Aqui se incluem até 
mesmo ações de marketing específicas para o lançamento.

Concorrência: é hora de analisar e fazer um comparativo dos produtos 
e funcionalidades do seu concorrente e como você o supera em diversos 
quesitos.

Diferenciais: além do comparativo, vale a pena destacar quais seus 
seus principais diferenciais que vão além das funcionalidades.

Equipe: a parte mais importante para a boa execução de uma ideia é 
a equipe que irá desempenhá-la. Mostre uma equipe multidisciplinar e 
complementar, destacando as principais habilidades e a experiência de 
cada integrante.

FAÇA O PITCH PERFEITO
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SALES DECK

Um outro tipo de pitch é o sales deck, que é o pitch voltado para o 
cliente. É uma apresentação básica, no modelo explicativo, para que o 
cliente entenda qual foi o problema detectado e que o empreendedor 
pretende resolver. 

Este pitch deve explicar como se dará a oferta de solução deste problema 
e porque ela é a mais completa para resolvê-lo. Quais são as vantagens? 
Por que o consumidor deve confiar neste produto para gastar o seu 
dinheiro? Por que esta solução é melhor do que a dos concorrentes?

FOR INVESTOR (PARA INVESTIDOR)

Esse é o formato direcionado para investidores que querem conhecer 
o seu negócio e, possivelmente, participarem do negócio. Nesse pitch, 
além de todos os tópicos abordados no pitch deck são acrescidos alguns 
outros:

Projeção financeira: na projeção financeira, você mostra como o seu 
negócio irá crescer financeiramente ao longo dos anos caso você tenha 
investimento para obter os recursos necessários. 

Roadmap: é o seu mapa de ações, detalhando quais serão os próximos 
passos tanto se tratando de desenvolvimento de produto, equipe e 
outras áreas.

Pedido de investimento: essa é a hora que você aponta o valor de 
que precisa e explica qual destino dará para esse dinheiro, subdividindo 
entre as áreas da empresa.

Estratégia de saída: não é o que a maioria dos empreendedores 
querem, mas é preciso ter isso planejado. Caso um dia queira vender 
sua startup, quais são os potenciais grupos ou outros investidores que 
têm mais chance de comprá-la? Para isso, o histórico de investimento 
deles deve ser avaliado para identificar sinergia entre suas cartelas de 
investimento e o seu negócio. 

FAÇA O PITCH PERFEITO
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3 MÉTRICAS PARA ANALISAR SEU MERCADO 

TAM (TOTAL ADDRESSABLE MARKET)

Representa a receita que é gerada no mercado em que você atua. Uma 
forma obter esses dados é fazendo a somatória das receitas geradas por 
todos os players do seu segmento, estimando um ticket (valor) médio 
dos produtos que são concorrentes do seu. Ou seja, o TAM é o mercado 
total do seu ramo de atuação.

Supondo que seu produto seja um software de automação de e-mail 
marketing, o TAM seria o número relativo às receitas geradas por 
empresas que trabalham com marketing digital.

SAM (SERVICEABLE ADDRESSABLE MARKET)

É uma fatia do TAM e representa o mercado que você deseja alcançar. 
Está um passo mais próximo da sua solução e do que você pode gerar de 
renda. Seguindo o exemplo do TAM, o seu SAM seria o valor movimenta-
do por empresas que trabalham exclusivamente com automação de 
e-mail marketing.

SOM (SERVICEABLE OBTAINABLE MARKET)

É a fatia do SAM que você de fato deseja atingir. Esse número deve ser 
realista e factível, calculado de acordo com variáveis definidas por meio 
dos recursos que você terá disponível.

FAÇA O PITCH PERFEITO
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Aplique o  
modelo canvas
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APLIQUE O MODELO CANVAS

Criado por Alexander Ostwealder com a participação de mais de duzentos 
consultores de todo o mundo, o modelo canvas é o substitutivo para o 
modelo de negócio tradicional.

Sua dinâmica de elaboração e dá em torno de uma grande folha de 
papel, que deverá ser demarcada em nove partes diferentes e que serão 
apresentadas em breve. Dentro destas partes, o ideal é colar post its com 
as tarefas e metas para a empresa. Assim, os papéis ficam disponíveis 
para mudar rapidamente de lugar durante o processo.

Além de condensar toda a informação em apenas uma folha de papel, 
o Canvas ainda permite visualizar todo o fluxo de “encaixe estratégico”, 
isto é, qual a lógica de distribuição e seguimento das diferentes áreas de 
um processo de produção. 

Antes de imprimir um modelo canvas e sair por aí o completando, no 
entanto, é necessário que todo empreendedor conheça (à exaustão) 
sua ideia. 

Antes de tentar explicar isto para terceiros ou até mesmo para a folha 
de papel do canvas, esteja completamente certo de que você sabe tudo 
a respeito do seu produto: como ele se comporta, o que ele faz e o que 
não faz, se algum dia ele poderá o que ainda não faz e por aí vai. 

Este raciocínio vai ajudar a estabelecer o local exato que você e seu 
produto ocupam no mercado, com relação aos concorrentes. 

9 partes do modelo canvas

• Proposta de valor

• Segmentação de clientes

• Canais

• Relacionamento com clientes

• Fontes de receita

• Atividades-chave

• Recursos-chave

• Parcerias-chave

• Estrutura de custos

Para que o modelo funcione, é necessário que o empreendedor conheça 
a dor do cliente e para onde ela se encaminha na busca de soluções. 
Passamos então à proposta de valor. O que seu produto faz pelo cliente? 
Como a empresa satisfaz os consumidores?

Já a segmentação de clientes foca especificamente neles. Quem são? 
Como se comportam? O que pensam, sentem, enxergam ou fazem? São 
diversos ou parecidos entre si? Quem são as pessoas, organizações ou 
ambos que a startup quer atender?



COMO ABRIR UMA STARTUP: CONHECIMENTOS ESSENCIAIS

31

Os canais são aqueles que a empresa utiliza para conectar-se com o 
cliente. Poderão ser canais de comunicação, vendas ou distribuição do 
produto. Onde e como os seus produtos serão e vendidos e divulgados? 
Por que escolher esses canais? Eles são eficientes?

Relacionamento é a forma que escolhemos para atender às necessida-
des do cliente. O acesso será via telefone? Será por internet? Investire-
mos um capital humano ou usaremos um bot? Como a companhia lida 
com a relação entre o produto ou serviço e o consumidor? Qual é a 
melhor forma de comunicar os nossos valores? Tudo isso deverá constar 
no modelo. 

As fontes de renda podem ser as mais variadas possível, mas precisam 
estar descritas no modelo. Seu produto fará leilões? Alugará um espaço no 
qual deve funcionar? Venderá produtos manufaturados aos comprado-
res? Todas estas informações devem estar contempladas.

Os recursos-chave são as peças primordiais que fazem com que o 
negócio ande. Por exemplo: a Uber não poderá funcionar se não houver 
motoristas interessados. Logo, neste exemplo, um dos recursos-chave 
para a empresa são os motoristas. Eles devem constar no canvas. 

As atividades-chave são o cronograma básico que cada empresa precisa 

seguir, todos os dias, para o bom funcionamento. Quais são as atividades 
necessárias para que a proposta de valor da empresa seja entregue, os 
produtos sejam distribuídos, a receita seja obtida e uma relação com o 
cliente seja construída? 

Parcerias-chave são o conjunto de fornecedores de serviços e produtos. 
Podem ser contratados, freelance ou terceirizados, mas é importante 
que todos aqueles que estão dentro da previsão de envolvimento com 
a empresa sejam incluídos já nesta etapa. Quem são os parceiros de 
negócios e fornecedores envolvidos no processo de vendas? 

A estrutura de custos deve prever em detalhes, sempre que possível, os 
itens que estão absorvendo os recursos financeiros da empresa. Quais 
são os custos relevantes para que a proposta criada acima funcione? O 
que é mais caro e mais barato?

1Você pode conhecer mais a Headspace através desse link:  
https://www.headspace.com/

APLIQUE O MODELO CANVAS

https://www.headspace.com/
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No modelo acima é possível observar que os lados direito e esquerdo do 
modelo canvas propõem uma lógica a ser seguida

O lado direito é o chamado “lado visível para o cliente”, no qual 
encaixamos os segmentos de clientes (pessoas ou organizações que a 
sua empresa quer atender), proposta de valor (razões pelas quais a sua 
oferta é vantajosa para o cliente), canais (como a sua empresa prospecta-
rá corretamente os clientes para entregar a proposta), relacionamento 
com o cliente (determina o relacionamento estabelecido com cada tipo 
específico de cliente) e as fontes de receita (o tipo de receita a ser obtida 
de cada cliente). 

Já o lado esquerdo traz os recursos-chave (o que é imprescindível para 
fazer o negócio funcionar), atividades-chave (atividades fundamentais 
para realizar o negócio), parceiros-chave (fornecedores chaves para a 
empresa) e estrutura de custos (o que gera custos na execução do seu 
negócio). Este lado deve ser apresentado apenas para os colaboradores.

APLIQUE O MODELO CANVAS
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Encontre (e conquiste)  
investimentos
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ENCONTRE  (E CONQUISTE) INVESTIMENTOS

No ecossistema das startups, é comum dizer que o primeiro investimento 
em uma ideia vem da trinca de Fs: Family, Friends and Fools (familiares, 
amigos e tolos), isto é, as pessoas que vão garantir a sobrevida nos primeiros 
meses ao fazer pequenos investimentos que garantam as condições básicas 
para que você e o seu time consigam manter o negócio de pé. 

Há também o bootstrap, termo que significa usar seu próprio dinheiro 
para alavancar o negócio, sem buscar investidores externos (no máximo, 
o capital vem de clientes). A ideia aqui é utilizar os recursos diversos 
da sua companhia para liberar recursos financeiros. E não há mistério, 
apenas uma boa dose de planejamento financeiro e olhar atento para 
encontrar as oportunidades.

Depois desses momentos iniciais, no entanto, chega a hora de procurar 
um investidor externo profissional, que coloque uma quantidade de 
capital que realmente resolva as necessidades do negócio. 

E não há apenas um caminho nesse momento. É possível ter mais de 
um canal de investimento em seu negócio, desde que os interesses – 
tanto de idealizadores quanto de investidores – não sejam conflitantes 
entre si. 

Os conflitos de interesses surgem, geralmente, da relação expectati-
va versus realidade que tanto investidores quanto empreendedores 
desenvolvem em relação ao negócio. Vamos a alguns exemplos.

É possível que um empreendedor tenha em mente a ideia de alavancar 
suas startups revertendo os investimentos em melhorias, que possibili-
tem a posterior venda da empresa, por um bom dinheiro, a grupos 
maiores. Assim, eles ficam disponíveis para começar novos empreendi-
mentos e com cada vez mais capital de giro. 

Por outro lado, os investidores que criaram uma relação de confiança 
com o empreendedor que lhes vendeu a ideia não imaginam que este 
empreendedor possa abandonar o negócio, deixando-o nas mãos de 
uma outra empresa que possivelmente não terá os mesmos interesses. 
Isso é uma entre as muitas preocupações possíveis para quem investe.

Há ainda os conflitos éticos que permeiam a relação empreendedor/
investidor. Muitas vezes, o investidor é um empresário que mantém 
negócios em diferentes ramos e seus outros investimentos podem não 
ter nenhuma afinidade com sua startup.

Quando uma pessoa de recursos aparece disposta a injetar capital em 
sua empresa, pode ser tentador aceitar a proposta, mas é prudente 
pensar com um pouco mais de frieza e estudar caso a caso para não se 
arrepender de conexões depois. 

Por exemplo: se você tem uma startup que promove hortas caseiras 
orgânicas, não será benéfico para a imagem do seu negócio que um dos 
investidores tenha ligação com o ramo de agricultura em larga escala 
que utilize produtos químicos massivamente. 
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O fato de vincular seu negócio a um nome desses pode manchar a 
imagem da sua empresa, deixando subentendido que não houve um 
cuidado em observar a cultura da sua startup no momento de escolher 
os parceiros – e que o compromisso com orgânicos pode ser só da porta 
para fora. 

Ou ainda pior: pode passar a falsa impressão de que a sua startup faz 
parte de uma manobra daquela empresa maior para alcançar um nicho 
de mercado que ainda não domina. Por isso, ao escolher um investidor, 
desconfie da ideia de “encontrar alguém rico”. Ao invés disso, busque 
alguém que mantenha negócios afins com o seu. 

Uma terceira situação escorregadia é apresentar uma proposta de 
investimento a uma empresa que tem interesse no mesmo nicho de 
mercado que um dos seus parceiros. Ou seja, se você atua no ramo de 
esportes e conseguiu estabelecer uma parceria com a Adidas, não pega 
nada bem que você bata na porta da Nike. Na melhor das hipóteses, 
será considerado um empreendedor mal informado, já que estas duas 
empresas brigam há anos por mercado e provavelmente não será a sua 
ideia que irá uni-las. Além disso, a Adidas pode entender que você não 
está satisfeito com a parceria firmada e você ficará com dois pássaros 
voando e nenhum na mão. 

Agora voltando ao seu negócio: Para que os conflitos de interesse 
não ocorram, é necessário manter um canal de comunicação claro e 

transparente com os investidores, explicitando para cada um quem são 
seus demais parceiros e porque você tomou a decisão de abrir diferentes 
frentes de capitalização.

Para que este processo aconteça com fluidez, mantenha o hábito de 
elaborar e enviar feedbacks periódicos aos investidores, estude o campo 
e esteja aberto a sugestões de aperfeiçoamento. 

Saiba seu grau de amadurecimento

É um momento emocionante, mas antes de começar a busca ativa por 
um investidor para sua startup é importante parar e entender em que 
grau de amadurecimento ela se encontra. Procurar investidores sem 
que o seu produto esteja bem desenvolvido e validado pode ser um 
“tiro no pé” e trazer mais prejuízo do que lucro, além de gastar oportuni-
dades na hora errada. 

ENCONTRE  (E CONQUISTE) INVESTIMENTOS
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Além disso, não confunda o momento de captar investimento com 
aquele de conversar com investidores. Busque sempre conhecer pessoas 
novas, frequentar eventos, fazer contatos e circular no meio empreende-
dor. Assim, quando chegar o momento de buscá-los, você já conhecerá 
melhor o mercado e terá contatos na manga.

E quando chegar a hora de bater à porta, o que fazer? Priscila Martins, 
gerente de relações institucionais da aceleradora Artemisia, explica que 
os critérios de investidores podem mudar de acordo com o perfil e o 
objetivo de cada um, mas há aspectos fundamentais.

“Em linhas gerais, um processo de avaliação passa por alguns pontos 
básicos, como análise para entender a capacidade de execução da 
equipe, visão dos empreendedores, o fit com o mercado e indicadores 
que mostram o sucesso da empresa até o momento”, fala. 

Outros pontos que devem estar na ponta da língua incluem: avaliações 
sobre as tecnologias utilizadas, barreiras de entrada, diferenciais, 
problemas e estágio de validação; modelo de negócio e potencial de 
escala; e análises sobre retorno financeiro e saúde financeira.

Com tudo isso em mente, há diversas boas práticas que você pode 
seguir para reunir todas as informações e tornar esse momento mais 
fácil. Confira cinco delas abaixo:

ENCONTRE  (E CONQUISTE) INVESTIMENTOS
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PESQUISE TUDO A FUNDO

Você deve saber tudo sobre investidores e, principalmente, sobre 
fundos que têm afinidade por ideias como a sua. Organizações como a 
Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), Anjos 
do Brasil e Gávea Angels reúnem essas informações, que costumam ser 
divididas por setor e incluir informações sobre suas investidas.

E não foque apenas em fundos de investimento: quais são os empresários 
interessados ou que atuam no mesmo ramo do seu negócio? Abra seu 
leque de oportunidades. 

FOQUE NA EQUIPE

Monte um time complementar e use as habilidades individuais em favor 
do time. Um investidor espera receber seu dinheiro de volta e acrescido 
de valor (em média, de cinco a sete vezes o valor investido, em um prazo 
de três a cinco anos). Por isso, ele espera confiar nas pessoas que estão 
cuidando de seu investimento. Desse modo, é importante que sinta 
segurança na equipe e acredite que vale a pena financiar essa ideia. 

PREVEJA UMA POSSÍVEL REJEIÇÃO

Caso leve um não, procure entender o porquê de não ter sido escolhido 
para aquele investimento. Peça feedbacks, aprenda a analisá-los e 
revertê-los a seu favor. 

PREPARE UM BOM PITCH 

Apresentar suas ideias de maneira clara, segura e objetiva é um dos 
fatores que levam o investidor a confiar no seu modelo de negócio. 
Não se esqueça de que o tempo de um investidor é precioso. Por isso, 
seja sucinto e domine a sua ideia no momento de explicá-la. Nada de 
improvisos.

ANALISE O RITMO DE NEGÓCIO DA SUA STARTUP

É importante manter suas informações constantemente atualizadas. 
Em suas apresentações para investidores, inclua dados que evidenciem 
qual é o ritmo no qual a sua empresa vem crescendo, estabeleça metas 
realistas e converse sobre elas com seus possíveis parceiros. 

ENCONTRE  (E CONQUISTE) INVESTIMENTOS
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TIPOS DE INVESTIDORES

É importante notar que há diversos tipos de investidores no mercado, 
cada um mais adequado para um momento de uma startup. 

Depois do trio FFF e do bootstrapping, apresentados anteriormente, 
quem pode aparecer é o investidor-anjo, uma figura do ecossiste-
ma empreendedor que acredita que aqueles empreendedores que já 
se estabeleceram no mercado deve retribuir e investir em uma ideia 
nascente ou ainda no papel. 

Ele também vai além dos fundos financeiro para ceder seu tempo e seus 
conhecimentos na forma de mentoria para empreendedores novatos. 
É o chamado “smart money”, ou seja, dinheiro que vem junto com 
know-how. 

Muitas vezes, ele chega até a startup por questões de empatia e afinidade 
com a ideia ou o empreendedor. Por isso, o que você deve pedir primeiro 
a um investidor anjo são conselhos. Tenha interesse em ouvi-lo, saber 
o que ele acha do negócio e quais ideias teria para melhorar a sua. A 
conversa sobre dinheiro vem depois.

Há também o capital semente (seed money), que funciona para startups 
que já possuem produtos ou serviços no mercado e querem expandir 
sua presença e faturamento. O investidor, nesse caso, pode ser uma 
pessoa física ou jurídica e até mesmo um grupo.

Outro tipo de investidor é o famoso venture capitalist, ou VC. Ele lucra 
através de negócios de alto risco. Portanto, para que o investimento se 
pague, é importante que as metas do negócio sejam altas porque nem 
todos os negócios de alto risco “vingam”. 

Dessa maneira, basicamente os negócios que vão adiante pagam pelos 
negócios que não seguem. Sendo assim, o empreendedor que quer fisgar 
um VC deve demonstrar grande confiança em sua ideia e, principalmen-
te, alto poder de convencimento. 

É um caminho comum para ajudar um negócio a crescer, realizar uma 
transação grande, fundir-se com outra empresa ou abrir seu capital. 
Nesse estágio, a startup já está estabelecida no mercado e tem faturamen-
to expressivo – e as rodas já estão na casa dos milhões. 

Há também investidores de private equity para startups grandes e com 
faturamento bastante expressivo (já na casa das dezenas ou centenas 
de milhões de reais) que pensam em fusões & aquisições, futuros IPOs 
e venda do negócio.

ENCONTRE  (E CONQUISTE) INVESTIMENTOS
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Onde entram as aceleradoras e incubadoras?

Para startups que estão bem no começo de tudo, é uma boa ideia 
cogitar incubadoras, que existem para apoiar empreendedores em seus 
primeiros passos. Em seguida, com conceitos e produtos ou serviços já 
validados e prontos para escalar, outra opção são aceleradoras.

Em termos de investimento, ambas são boas maneiras de encontrar 
bons investidores, visto que oferecem uma imersão no ecossistema de 
empreendedorismo. 

As aceleradoras, por exemplo, trabalham ativamente para facilitar as 
conexões entre as startups e os investidores. No artigo a seguir, três 
delas explicam exatamente o que esperam (e avaliam) na hora de 
escolher startups.

Welington Teixeira Santos, da 3D Virtual Care, define aceleradoras como 
peças-chave do ecossistema empreendedor. “As startups precisam de 
acesso a centros de pesquisa, de integração com as escolas e com a 
academia, da participação do governo e de investidores. E a acelerado-
ra tem essa característica de ser o caldeirão onde tudo isso entra em 
ebulição positiva, colocando todos em contato. É lá que o empreende-
dor vai preparar o seu projeto”, ressalta. 

No artigo a seguir, três delas explicam exatamente o que esperam (e 
avaliam) na hora de escolher startups.

 

ENCONTRE  (E CONQUISTE) INVESTIMENTOS
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Prepare-se para 
as aceleradoras
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PREPARE-SE PARA AS ACELERADORAS

Qualquer empreendedor sonha ver o negócio crescer. Muito. E em pouco 
tempo, de preferência. Mas o caminho para o sucesso sempre guarda 
surpresas e desafios. Poucos incentivos governamentais, burocracia e 
falta de know-how são alguns dos problemas normalmente enfrenta-
dos para manter startups funcionando.

É comum que, na fase inicial do negócio, o empreendedor sinta que 
está navegando sem mapa. Nesse cenário, contar com o apoio de uma 
aceleradora costuma fazer toda a diferença.

As aceleradoras apostam em startups com potencial de crescimento 
rápido, ou seja, que tenham negócios escaláveis. Elas fornecem apoio 
e ajudam a conseguir investimentos para dar fôlego às atividades, 
impulsionando o crescimento em pouco tempo.

E uma boa notícia para brasileiros? Segundo um estudo recente da 
Fundação Getulio Vargas, o país tem 41 aceleradoras em atividade, o 
que representa quase um quinto das aceleradoras no mundo.

Dados que falam por si

Ninguém abre uma empresa para vê-la fracassar. Mas é isso o que 
acontece com muitas startups que surgem no país.

Segundo um estudo publicado em 2016 pela Startup Farm, 74% das 
startups brasileiras fecham após os cinco primeiros anos de existência e 

outras 18% vão à falência antes de completar dois anos. Ou seja, apenas 
8% sobrevivem para contar história.

Os principais motivos para isso, segundo a pesquisa, são os desentendi-
mentos entre os sócios e também a dificuldade em oferecer serviços ou 
produtos inovadores que sejam bem aceitos e validados pelo mercado.

Nesse quesito, as aceleradoras, que coletivamente têm mais experiên-
cia nesse ambiente, podem ajudar no processo de definição ou ajuste 
do modelo de negócios. As sugestões que elas dão para mudanças nos 
serviços ou produtos também visam uma maior adequação à realidade 
de mercado. Assim, as chances de sucesso aumentam substancialmente.

As aceleradoras também oferecem espaço para trabalho, mentoria e 
uma boa rede de contatos que permite ao empreendedor conseguir 
investimentos, fazer parcerias e até internacionalizar sua startup.

Esse conjunto de benefícios se soma uma competição crescente por 
espaço, o que torna a informação a melhor amiga de quem quer 
conquistar um lugar em uma determinada turma.

Assim, não basta a boa vontade ou a boa ideia. É preciso estudar qual 
é a aceleradora correta para cada startup e qual é o momento certo de 
pleitear uma vaga.
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O que as aceleradoras querem?

Afinal, o que as aceleradoras buscam em uma startup? O que chama a 
atenção delas? Em que fase a startup deve estar para procurar por uma 
aceleradora? O que o empreendedor pode esperar? Quais são os erros 
mais comuns?

A Udacity entrevistou três grandes aceleradoras do Brasil para responder 
essas e outras perguntas. A seguir, confira as dicas da ACE, Artemísia e 
Liga Ventures.

ACELERADORA ACE 

Fundada em 2012, a empresa já acelerou mais de 130 startups e ga-
nhou prêmios pelo trabalho realizado. Jose Gutiérrez, Chief Recruit-
ment Officer da ACE, dá as dicas para os empreendedores.

Como a startup é escolhida na ACE? 
O processo de seleção é totalmente objetivo e baseado em dados. São 
quatro fases no processo:

• Análises da inscrição (critérios básicos)

• Análise aprofundada

• Análises do produto e métricas

• Apresentação presencial com perguntas sobre equipe, produto, 
modelo de negócio, mercado e métricas

As empresas selecionadas para a fase de crescimento ainda devem 
passar em uma última entrevista com dois partners da ACE, pessoas 
que já avaliaram no mínimo cem startups.

Todo esse processo visa afastar fatores subjetivos da avaliação, focando 
em informações e dados que possam ser confirmados.

PREPARE-SE PARA AS ACELERADORAS
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Quais são os pontos mais importantes?

A ACE destaca cinco pontos que considera mais importantes durante 
a avaliação de startups: 1) equipe; 2) produto; 3) mercado; 4) nível de 
execução; 5) timing.

Há características em comum entre as aceleradas pela ACE?

Todas elas têm equipe multidisciplinar, com bom background no setor 
onde atuam e com um alto poder de execução. Além disso, o programa 
da ACE é dividido em duas fases, validação e crescimento, e cada uma 
delas requer características específicas.

Na fase de validação do programa da ACE, as características mínimas das 
startups são: ter clientes beta; ter no mínimo um fundador dedicando-
-se full-time; ter MVP; ter tecnologia proprietária e ter CEO e CTO.

Já na fase de crescimento do programa, pode-se destacar as seguintes 
características: ter clientes pagantes; todos os fundadores trabalhando 
full-time na startup; ter taxas de crescimento por três meses consecuti-
vos de: clientes, usuários, MRR ou faturamento; ter tecnologia proprietá-
ria; ter CEO, CTO e diretor de vendas e, por fim, os fundadores devem 
ter a maioria do equity da empresa.

O que impede uma startup de ser acelerada pela ACE?

Há poucos critérios que tornam uma startup inviável, mas a ACE é rigorosa 
com empreendedores solitários, tecnologia terceirizada, fundadores 
com menos de 50% da empresa e modelo de negócio como franquia ou 
e-commerce.

O que diferencia um bom pitch para a ACE?

A ACE acredita que todo pitch deve ter uma estrutura básica e sugere a 
seguinte sequência: 1) problema que a startup quer resolver; 2) solução 
oferecida pela startup; 3) tamanho do mercado (pela metodologia 
TAM, SAM e SOM); 4) modelo de negócio, incluindo como monetizar; 5) 
concorrência nacional e internacional; 6) diferenciação e proposta de 
valor; 7) equipe; 8) próximos passos; 9) fechamento: visão da empresa.

Para a ACE, se o problema a ser resolvido não fica claro ou não parece 
importante e ainda se a solução oferecida não parece boa, a atenção 
já costuma ser perdida logo no início do pitch. O problema tem que 
ser grande o suficiente e a solução, empolgante. Isso, junto com um 
mercado gigante, faz com que o restante do pitch seja mais atraente 
para quem avalia.

PREPARE-SE PARA AS ACELERADORAS
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ACELERADORA ARTEMISIA

A Artemisia é uma organização que nasceu em 2004 e desde então 
apoia negócios de impacto social, que ajudam a resolver os problemas 
da população de baixa renda no Brasil.

Em 2010 foi estruturada uma aceleradora com o objetivo de selecionar 
empreendedores com forte intenção de crescer e gerar impacto social. 
Até hoje, mais de 107 negócios já foram apoiados. Priscila Martins, 
gerente de relações institucionais da Artemísia, explica o processo da 
organização:

Como a startup é escolhida na Artemisia?

A equipe utiliza um processo bastante criterioso, que analisa diversos 
pontos do modelo de negócio e do empreendedor, sendo eles:

• Se o impacto social é intrínseco ao negócio e resolve algum desafio 
da população brasileira de baixa renda
• Se o problema que o empreendedor busca resolver é real e se a 
solução pode ser lucrativa
• Se o empreendedor já tem um protótipo ou produto final
• Se a solução do negócio é escalável

• Quem está ao lado do empreendedor nessa jornada
• Se o empreendedor consegue mensurar seu mercado
• Se o empreendedor está aberto a feedbacks
• Se existe genuína intenção de gerar impacto social
• Se o empreendedor está completamente focado em seu negócio
• Características em comum das startups aceleradas pela Artemisia

Os programas de aceleração mapeiam e apoiam negócios em diferentes 
estágios, de acordo com seus principais desafios e objetivos – desde 
startups em fase de prototipagem, validação de produto, validação de 
mercado até negócios em estágio de crescimento.

A faixa de faturamento e número de funcionários têm variações pelo 
estágio e pelo setor que atuam. No geral, as startups que estão iniciando 
sua trajetória priorizam equipes enxutas e altamente produtivas para 
garantir a sustentabilidade do negócio, que ainda não tenham tanto 
fôlego financeiro.

O principal ponto em comum entre as aceleradas é a genuína intenção 
de seus empreendedores em gerar impacto social no setor que atuam, 
com soluções que tragam inovações para contribuir para resolução de 
desafios sociais ou ambientais.

PREPARE-SE PARA AS ACELERADORAS
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O que impede uma startup de ser acelerada pela Artemisia?

Não são acelerados negócios que ainda estejam no papel, ou seja, que 
são uma mera ideia. No que se refere à solução, não são apoiadas 
startups que não tenham o compromisso central de gerar impacto social 
ou ambiental.

O que diferencia um bom pitch para a Artemisia?

É importante aproveitar ao máximo os poucos minutos ali disponíveis 
para transmitir os pontos principais do negócio de forma direta e ao 
mesmo tempo inspiradora.

O que diferencia é uma boa narrativa, de forma clara e objetiva, que 
contemple: 1) solução, proposta de valor, público-alvo, problema que 
resolve e modelo de negócio; 2) o impacto social ou ambiental que será 
gerado, como aspecto central de tudo o que está sendo dito; 3) por que 
a solução proposta é a melhor em comparação ao que já existe hoje no 
mercado; 4) apresentação do perfil da equipe e suas competências; 5) o 
futuro esperado para o negócio e quais as próximas metas.

A aceleradora ressalta que o processo de busca por negócios na 
Artemisia é constante, de modo que estão sempre abertos a conhecer 
novos empreendedores. Interessados devem preencher o formulário 
do site da Artemisia.

PREPARE-SE PARA AS ACELERADORAS



COMO ABRIR UMA STARTUP: CONHECIMENTOS ESSENCIAIS

46

ACELERADORA LIGA VENTURES

Fundada em 2015, a Liga Ventures é pioneira no mercado de aceleração 
corporativa, trabalhando junto a companhias que buscam por startups 
para acelerar. A Liga Ventures já organizou centenas de eventos e 
acelerou 34 startups em 2017. A seguir, conheça as dicas de Guilherme 
Massa, co-fundador da Liga Ventures.

Como a startup é escolhida na Liga Ventures?

A Liga Ventures promove diferentes programas de aceleração em 
parceria com grandes empresas, como Unilever, Brink’s, Tivit, Webmotors, 
Mercedes-Benz, AES Brasil, Porto Seguro e Cisco, por exemplo. Cada 
programa tem suas especificidades, de acordo com o nicho de mercado 
a que se destina.

Características em comum das startups aceleradas pela Liga Ventures Os 
programas de aceleração da Liga Ventures são adaptáveis às realidades 
de cada startup, por isso, não há regra extremamente rígida em relação 
ao faturamento ou ao tipo de cliente (B2B ou B2C), por exemplo.

Mas, no geral, a maioria das startups selecionadas têm em comum: 1) 
produto ou serviço definido, ou seja, já “na rua”; 2) modelo de negócio 
definido; 3) equipe coesa e multidisciplinar, com com experiência na 
área de atuação; 4) entre um e dois anos de existência.

O que impede uma startup de ser acelerada pela Liga Ventures?

Há algumas situações em que a aceleração se torna inviável, como 
negócios que existem apenas no plano das ideias e nunca saíram do 
papel. Por outro lado, também não é possível ajudar empresas que já 
têm mais de dois anos de existência ou que estão muito maduras.

Empreendedores que fazem tudo sozinhos (sem uma equipe) ou times 
muito arrogantes, que não aceitam feedbacks e sugestões, também 
tendem a ficar de fora dos programas de aceleração.

O que diferencia um bom pitch para a Liga Ventures?

Antes tudo, o brilho no olho do empreendedor é essencial na Liga 
Ventures. Mostrar que tem paixão pelo negócio e que realmente se 
importa com o problema que se propõe a resolver é fundamental.

Pitches muito racionais ou puramente técnicos não costumam agradar. 
O empreendedor precisa mostrar que conhece o problema a fundo, que 
conversou com muitas pessoas que passam por aquele problema e que 
ouviu especialistas no assunto.

Além disso, é preciso enfatizar qual é o diferencial da startup, como 
e por que ela é melhor do que as soluções que já estão no mercado. 
É fundamental tangibilizar tudo isso – seja com dados, números ou 
comparações – para que as ideias fiquem claras para a audiência que 
está assistindo ao pitch.

PREPARE-SE PARA AS ACELERADORAS
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O SETOR PÚBLICO E AS STARTUPS 

Indicadores econômicos apontam que empreendedorismo dá retornos 
positivos para a sociedade como um todo – e o setor público brasileiro 
já presta atenção na questão há um tempo. 

Entre as diversas iniciativas testadas e mantidas está o SEED (Startups 
and Entrepreneurship Ecosystem Development), um programa do 
governo de Minas Gerais que tem por objetivo fomentar o surgimento 
de startups no estado.

O SEED mantém sua própria aceleradora e seleciona 40 ideias de 
qualquer país por edição (atualmente, está na quinta). Durante seis 
meses, as equipes selecionadas recebem ajuda de custo e moram em 
Belo Horizonte para vivenciar o “San Pedro Valley”, já chamado de Vale 
do Silício brasileiro.

O programa oferece até 80 mil reais em capital semente, espaço de 
coworking, networking e formação empreendedora, além de contato 
com médias e grandes empresas para incentivar parcerias. 

Além do SEED, há outras iniciativas espalhadas pelo país e voltadas ao 
empreendedorismo. O governo de São Paulo, por exemplo, oferece 
iniciativas como a Rede Paulista de Ambientes de Inovação e o programa 
SP Stars enquanto o governo carioca organiza a Startup Rio.

A nível federal, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções mantém o programa Start-Up Brasil, atualmente em sua quinta 
turma, que acelera cerca de 50 projetos por ano e oferece até R$ 200 
mil para cada um. Até hoje, já foram apoiadas mais de 180 startups, que 
alavancaram cerca de R$ 103 milhões em investimentos privados.

PREPARE-SE PARA AS ACELERADORAS
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CONSTRUA A CULTURA CERTA

A cultura de cada startup pode ser explicada como o pacote de razões 
pelos quais a empresa existe, os valores em que ela acredita e quais são 
seus objetivos. E isso não importa apenas na hora de decidir o que vai 
estampar uma camiseta ou parede no escritório.

Para Michael Skok, professor na Harvard Business School, se uma startup 
não possui uma cultura clara e bem definida, é muito difícil fazer boas 
contratações para a empresa.

“A cultura é muito central na forma como se contratam os funcionários 
e como se constrói um time”, afirmou ele em sala de aula. “Se você não 
tem pessoas para executar tarefas e não tem uma cultura para selecionar 
as pessoas certas e empoderá-las para tomar decisões, é praticamente 
impossível fazer qualquer coisa em sua empresa.”

Em geral, a cultura é definida por (ou um reflexo de) seus fundadores de 
acordo com o que almejavam. Mas é importante que a participação dos 
colaboradores seja considerada também nesta etapa: funcionários que 
entendem e praticam a cultura de suas empresas criam engajamento e 
vínculos que os motivam a serem mais proativos e eficientes.

Rosana Jamal é cofundadora da Baita Aceleradora, com grande experiên-
cia em gestão, inovação e empreendedorismo. Foi diretora de Produtos 
da Motorola para América Latina e hoje atua fortemente no ecossiste-
ma de startups como mentora e investidora, inclusive do Nanodegree 
Startup Founder, da Udacity. 

Ela o explica que cada empresa deve buscar entender em sua cultura 
desde o início: “Cultura é resultado de um alinhamento de propósito, 
visão e valores entre sócios e equipe da startup. Isso é um processo e 
não uma receita de bolo, mas com certeza é um dos trabalhos que tem 
que ser feito desde o começo.”

A cultura de cada empresa envolve as práticas, processos e pensamento 
coletivo que a levarão a atingir seus objetivos. Caso esta cultura não seja 
bem definida já no início das atividades, no entanto, isso não significa 
que tudo esteja perdido – Pelo contrário. 

A cultura organizacional é algo que ocorre organicamente, independen-
te de conversas formais a este respeito. O que acontece é que, se as 
diretrizes desta cultura não são definidas, verbalizadas e esclarecidas 
logo, os empreendedores corre o risco de ter uma empresa em que a 
cultura simplesmente ocorreu. 

Ela envereda por caminhos que não eram interessantes ou que são bem 
distintos dos desejados inicialmente, se solidifica, se espalha – e fica 
bem mais difícil de desfazer. 

A cultura organizacional influencia diretamente os colaboradores. É 
através dela que se identificam talentos e lideranças. Cabe aos responsá-
veis a responsabilidade de identificar suas características latentes, 
descobrir onde ela funciona melhor e em que pontos falha ou pode ser 
melhorada. 

https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
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Para fazê-lo, é necessário escutar cada colaborador. Instigá-lo, de 
forma aberta e amigável, a expor suas impressões sobre o ambiente de 
trabalho, sobre como ele se sente naquele ambiente, o que o deixa feliz 
e o que o incomoda. Mostre-se aberto e pergunte: o que poderia tornar 
aquele ambiente ainda melhor?

Uma vez de posse destas informações, é importante refletir sobre os 
seguintes pontos: qual é o ambiente ideal para aquela startup? Como 
criá-lo?  Que mensagem estamos passando aos nossos clientes/que 
mensagem queremos passar? 

O papel do gestor, neste momento é saber separar as coisas. As perguntas 
a seguir podem ajudá-lo a mapear melhor esse processo?

• O que é importante para mim é relevante para a empresa?
• Que tipo de empresa você está criando?
• Quais as crenças e valores da empresa?
• Qual clima organizacional você quer lá dentro?
• Qual estilo de gestão será adotado?
• Quais posturas são esperadas dos funcionários?
• Como o trabalho será mensurado?
• Como os funcionários serão engajados nas metas?
• Como será a rotina de trabalho?
• Como será o local físico da empresa?

• Como os gestores irão se dirigir aos funcionários?
• O que será mais valorizado: a tentativa ou o acerto?
• Que exemplos você dará aos seus funcionários?
• Como os clientes serão tratados?
• Como os produtos/serviços serão produzidos/oferecidos?
• De tudo o que meus colaboradores me deram como feedback, o 
que posso dispensar e o que não devo ignorar de maneira alguma?

Uma cultura bem definida e transparente colabora, inclusive, no processo 
de contratação de futuros talentos e facilita bastante a expansão, 
especialmente quando o ritmo for acelerado. 

Encontrar pessoas que estejam cientes e alinhadas com a cultura da 
empresa, e que compartilham os mesmos valores em seus projetos 
pessoais poupa tempo e energia com o retrabalho envolvido em contratar 
pessoas diversas vezes para o mesmo posto.

“Não adianta uma pessoa ser ótima tecnicamente se ela não consegue 
se relacionar com os seus colegas de trabalho”, reforça Lucas Roldan, 
professor da pós-graduação de Liderança, Inovação e Gestão 3.0 da 
PUC-RS. “A cocriação é um ponto fundamental para o sucesso das 
startups. Assim, o perfil profissional é um fator crítico de sucesso na 
contratação de um novo companheiro de equipe.”

Um caso interessante é da Netflix, hoje uma gigante com 3,5 mil funcioná-
rios e mais de 100 milhões de usuários pelo mundo. 

CONSTRUA A CULTURA CERTA
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Fundada em 1997, a empresa funcionou até 2010 como delivery de DVDs 
alugados. Foi quando decidiu pivotar e se transformar em uma platafor-
ma de streaming e depois premiada produtora de conteúdo.

Depois de uma experiência ruim com a cultura processual de sua startup 
anterior, Reed Hastings, co-fundador e CEO da Netflix, decidiu focar em 
uma cultura que estimulasse a inovação e o aprimoramento constante.

Para facilitar a compreensão de todos, ele criou, no começo da década, 
uma apresentação de slides sobre a cultura corporativa (um culture 
deck) e disponibilizou-a online publicamente.

Isso traria mais clareza para candidatos, que encontravam o documento 
nas primeiras fases do processo seletivo, e serviria como um filtro 
adicional para a companhia, que tinha chances maiores de encontrar 
alguém com fit cultural.

O deck acabou ajudando inclusive na atração de talentos de forma geral. 
“Muitas pessoas que talvez não tivessem pensado em nós se tornaram 
candidatas porque amaram aquilo”, explica o executivo. E se mantiveram 
na empresa depois.
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TERMOS DO ECOSSISTEMA  
EMPREENDEDOR  

A cultura das startups, como qualquer outra, traz consigo alguns termos 
específicos que vale a pena conhecer. Com um pouco de preparação, 
você logo usará esses jargões com desenvoltura e naturalidade.

Metodologia ágil: dentro da startup, o processo é absolutamente 
dinâmico e orgânico quando se trata de testar hipóteses, novas ideias, 
apresentá-las ao consumidor inicial, trazer as observações deste público 
e aplicá-las novamente ao produto num ciclo. Esse é o cerne da metodolo-
gia ágil, que funciona com o framework Scrum. 

Scrum: é o carro-chefe da metodologia ágil. Scrum é um modelo de 
trabalho desenvolvido por Jeff Sutherland que visa garantir que todos 
os membros da equipe saibam o que está acontecendo em cada etapa 
do processo e também consigam deixar claro para os colegas o que 
estão realizando. Há uma terminologia extensa envolvida, mas não há 
motivo para pânico. Abaixo estão os principais conceitos: 

Sprints: São os ciclos do projeto definidos durante as sprint planning 
meetings. Uma sprint pode durar qualquer unidade de tempo, mas 
a recomendação é que as mais curtas levem uma semana e as mais 
longas, um mês.

Product backlog: é o conjunto de todas as funcionalidades a serem 
implementadas no produto ao longo do projeto. Em cada sprint, 
seleciona-se, de acordo com a prioridade e dificuldade do projeto, os 
projetos que sairão do backlog e comporão a sprint.

Sprint planning meeting: são reuniões que devem ser feitas no início 
de cada ciclo para organizar as metas prioritárias para cada sprint. 

Sprint backlog: é o conjunto de tarefas a serem realizadas em cada 
sprint. 

Daily Scrum: é uma reunião diária que serve para que todos apresentem 
suas ações e fiquem a par das realizações dos colegas. Deve ser curta, 
mas é importante que aconteça diariamente ou em uma periodicidade 
fixa que se adapte à realidade da startup. 

Sprint Review Meeting: é a reunião de fechamento de cada sprint, para 
que a equipe apresente um balanço das implementações do Product 
Backlog e defina as diretrizes do próximo sprint. 

O ecossistema das startups, tanto no Brasil quanto no mundo, prega 
uma cultura de acolhimento e apoio entre seus membros. E dentro 
dessa máxima de que os empreendedores se ajudem, surgiram dois 
termos de grande importância: o Give First e o Give Back. 

CONSTRUA A CULTURA CERTA
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O Give First consiste em ajudar as pessoas com conhecimento, mão de 
obra, informações ou o que quer que você tenha a oferecer, sem esperar 
nada em troca. 

Já o Give Back significa oferecer ajuda a outras startups no momento em 
que o empreendedor já estiver estabelecido no mercado como forma 
de retribuir o que ele recebeu no início de sua trajetória. 

Para finalizar: empreender também é uma mentalidade 

O universo das startups está cada dia mais presente em nosso dia a 
dia e ganhando visibilidade no mundo acadêmico. Estudiosos da área 
defendem que a educação sobre cultura empreendedora deve começar 
já entre crianças e adolescentes, para que se forme desde cedo uma 
consciência mais autônoma em relação ao mundo do trabalho. 

Para Nivio Ziviani, professor emérito do Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade Federal de Minas Gerais e membro da 
Academia Brasileira de Ciências, uma criança que é estimulada a empreender 
– ou seja, fazer as coisas acontecerem por conta própria – vai ter maior 
facilidade para reconhecer oportunidades e tomá-las para si:

“A criança é de natureza intensamente criativa e curiosa, não tem 
medo de assumir riscos. Ela se acha capaz de realizar qualquer coisa, 
tem uma cabeça muito aberta. Por isso, faz todo sentido criar cultura 
empreendedora na criança. É preciso prepará-la, desde jovem, para 
perceber as oportunidades assim que elas aparecem”, explicou.

Ao reler essa descrição, talvez você tenha notado que ela cabe também 
para empreendedores de sucesso. A boa notícia? Entre crianças e as 
maiores figuras do Vale do Silício há um mundo cada vez maior de 
possibilidades – basta ter a mentalidade certa.

CONSTRUA A CULTURA CERTA
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PREPARE-SE COM A UDACITY

PREPARE-SE COM A UDACITY

Ao longo de três meses, empreendedores que tenham uma ideia no 
papel ou queiram fortalecer e escalar uma startup que já existe podem 
contar com o Nanodegree Startup Founder, desenvolvido pela Udacity 
especialmente para o mercado brasileiro.

Além das aulas em si, que incluem definição de propostas de valor e pitch 
deck e criação de modelo de negócios, entre outros temas, você terá 
acesso a especialistas para corrigir seus projetos e oferecer feedback e 
mentores individuais para tirar suas dúvidas sobre o negócio. 

E há uma oportunidade exclusiva: uma vez por semestre, as 10 melhores 
ideias do Nanodegree Startup Founder têm a chance de participar de 
um Bootcamp e um Demo Day presencial da Udacity, em São Paulo, que 
reúne aceleradoras, investidores e outras figuras do empreendedoris-
mo nacional. 

Trata-se de uma ótima chance para dar seus primeiros passos como 
empreendedor ou avançar nesse universo tão promissor. Peça a ementa 
completa do curso aqui!

PARCEIROS DE CONTEÚDO DO  
NANODEGREE STARTUP FOUNDER

SOLICITE A EMENTA

INSCREVA-SE AGORA

https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
https://br.udacity.com/course/startup-founder--nd022?utm_source=blueshift&utm_medium=email&utm_campaign=material_ebook_startup
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