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Com quem já trabalhamos

Check-up

Sensibilização

Hackathons



Co-desenvolvimento
*Programas de inovação



Inovação surge 
do risco e do erro



A descoberta do novo 
acontece por tentativa e 
erro (bricolagem)



“Erre rápido e barato. 
Erre com frequência. 
Erre em um caminho 
que não lhe mate”
Seth Godin



Negócios que andam 
mais rápido, aprendem 
mais rapidamente





Falhas 
comuns que 
aconteceram 
com outros, 
não 
precisam se 
repetir.



A inovação de ruptura 
acontece após um acúmulo 
de falhas que resultaram em 
aprendizado para o negócio.





what got me 
here, will get 
me there

what got me 
here, will NOT 
get me there



Falhar é positivo. 
Falhar a mesma falha, 
é um erro.





Falhas acontecem em cascata. 
É o acúmulo de falhas que 
destrói um negócio. 





Como conter falhas 
nos negócios?



Como conter falhas nos negócios?

Teoria das janelas quebradas
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Ranqueamento de falhas

● Conceito de solução finalizada superestimado 
● Equipe incompleta e distribuição societária desequilibrada
● Dinâmica de comunicação interna da equipe falho
● Entendimento do mercado de dentro (laboratório para fora)
● Construção de protótipos tecnicamente falhos
● Processo de vendas com pouca experiência do time
● Ausência de trabalho de sócios com a equipe no dia a dia
● Não execução da metodologia de ciclos enxutos 
● Dominância de decisão entre sócios desproporcional 
● Receio de ter a pesquisa roubada por concorrentes
● Não aceitação, recorrente, das orientações de aceleração
● Busca de um problema para tecnologia/solução e não de uma 

tecnologia/solução para o problema investigado

Produção de falhas em escala
 1 + 1 + 1 +2 + 2 + 2 + 3 + 5 + 8 + 8 + 34 + 34 = 101 pontos



O aprendizado constante 
a partir de falhas nos 
permite evolução 
contínua. É assim que 
evitamos repetir erros 
passados, uma vez que 
falhas percebidas passam 
a ser conscientes para 
todos.



● régua para a 
percepção 
de falhas 

● consenso sobre 
contexto de problemas
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Diagnostic
Analytics

Predictive
Analytics

Prescriptive
Analytics

What
happened?

Why did it
happen?

What will 
happen?

How can we
make it happen?



‘

Estágios de Evolução

Problem / 
Solution Fit

Product / 
Market Fit Scale

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Focus: Validated Learning
Experiments: Pivots

Focus: Growth
Experiments: Optimizations



Criação 
dos 

Clientes

Construção 
da Empresa

Descoberta 
do

Cliente

Sem 
testar

Clientes Beta Monetização

Validação do Cliente

Ideia do 
negócio

Primeiro MVP que tese 
as hipóteses do negócio

Teste do 
produto 

com 
possíveis 
clientes

Tecnicamente 
Escalável e 

produto 
desejável

Modelo de negócio 
escalável e Receita > 30k 

reais ou mais 50k de 
usuários

Receita trimestral > 
150k reais ou 

investimento > 1 M
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