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Toda startup precisa 
crescer.



crescimento startups

e como faz pra 
crescer?



+ usuários novos
+ usuários engajados

+ usuários felizes



+ usuários novos
+ usuários engajados

+ usuários felizes

= recomendações 
repetindo o ciclo



FUNIL DE 
VENDAS



ATRAIR ATIVAR
FAZER 
VOLTAR



Ciclo de vida 
do produto



Ciclo de vida 
do produto

GATILHOS

GATILHOS

GATILHOS

GATILHOS

GATILHOS

GATILHOS



"Para startups é importante que o processo seja 
o mais baixo custo possível. Assim o CAC (custo 

de aquisição de clientes) acaba sendo uma das 
métricas mais relevantes para o sucesso de 

novos negócios em fase de expansão."



crescimento startupsmuitos novos clientes,
muito rápido,

mas, SEM GASTAR 
MUITO!

 #startups



➔ bom uso de marketing viral
➔ alta capacidade de retenção
➔ entendimento profundo do 

comportamento do cliente

startups em 
alto crescimento



Growth 
hacking

Growth 
marketing

então surgem os "atalhos" como



"Growth hacking é o marketing 
orientado por experimentos"
Sean Ellis



"A essência do growth hacking é 
entender o valor que os clientes 
recebem com um produto ou 
serviço e se tornar muito bom 
em expandir a distribuição e 
amplificação desse valor"

Sean Ellis



crescimento startups

adquirir, engajar e reter 
usuários com um custo baixo

e baseado em HIPÓTESES 
(criatividade) e EXPERIMENTOS 

(métricas)

 #growthhacking



Growth hacking 
+ "Growth UX"



Métricas piratas AARRR



criatividade
hipóteses
métricas



growth UX
otimizar a AI focada na experiência do primeiro 
contato do usuário com a sua proposta de valor 

Aquisição > Atrair novos clientes potenciais

Ativação

Retenção

Receita

Recomendação



Aquisição

Ativação > Transformar visitantes em usuários

Retenção

Receita

Recomendação

growth UX:
Primeiro acesso tão fluído que o usuário nem 
percebe as barreiras inerentes ao 
desconhecimento natural dessa situação



Aquisição

Ativação

Retenção > Criar hábito de recorrência

Receita

Recomendação

growth UX:
Fazer uso do conceito do "hooked" (gatilho, ação, 
recompensa) com uma solução gamificada, por 
exemplo



Aquisição

Ativação

Retenção

Receita > Fechamento da compra e monetização

Recomendação

growth UX:
Evitar distrações que tire do fluxo e flexibilizar 
formas não burocráticas de fechar a compra



Aquisição

Ativação

Retenção

Receita

Recomendação > Viralização e crescimento exponencial

growth UX:
Programas de recompensas para incentivar o 
"member get member"



comportamento 
do consumidor 

metrificado



"Uma das maiores alavancas para um growth 
hacker é melhorar a experiência do usuário. A 

base de um crescimento sustentável é entregar 
uma experiência valiosa. Uma experiência rica 

é o que leva à retenção, sem retenção não 
existe crescimento” Sean Ellis



estratégias 
ousadas
a partir de um 
entendimento profundo 
da necessidade do 
usuário



+
estratégias 
ousadas
a partir de um 
entendimento profundo 
da necessidade do 
usuário

geração de 
hipóteses 
criativas



+
estratégias 
ousadas
a partir de um 
entendimento profundo 
da necessidade do 
usuário

geração de 
hipóteses 
criativas

validação 
com métricas
de UX



crescimento startups

GROWTH UX
=

criatividade hipóteses métricas+ +



catarinasdesign.com.br/ blog
catarinasdesign.com.br/conteudos

GOSTOU? 
ACESSE:



obrigada!
catarinasdesign.com.br
priscilla@catarinasdesign.com.br

fb.com/catarinasdesign
@catarinasdesign


