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1. RESUMO  

   

A presente pesquisa propõe-se a identificar se os conceitos modernos sobre o 

desenvolvimento de startups, apontados pela literatura especializada, são 

considerados por empreendedores durante o desenvolvimento de startups na cidade 

de São Paulo. Apesar do campo de estudos ser recente, há contribuições 

consolidadas entre especialistas sobre modelos para desenvolvimento de startups, 

como o Business Model Generation, Customer Development, Lean Startup, entre 

outros. Este trabalho objetiva contribuir com a academia, identificando se, na prática, 

há aplicação das metodologias e conceitos sugeridos pela literatura especializada. 

Para cumprir o objetivo, foram identificadas startups amadurecidas através do contato 

com investidores-anjo e incubadoras, para então realizar entrevistas estruturadas com 

os empreendedores das startups identificadas, visando descobrir se há, ou não, a 

adoção das metodologias modernas.  

  

Palavras Chave: Lean Startup, Business Model Generation, Customer 

Development, Startups.  

  

  

2. INTRODUÇÃO   

  

  

Entre 1996 e 2001 ocorreu um período conhecido como “bolha da internet”, 

onde nasceu o conceito empresarial estadunidense de startup. De acordo com Afonso 

(2013, p. 20), “a bolha da internet foi um fenômeno em que empresas abriram o 

mercado na internet e causaram uma supervalorização de suas cotas na bolsa de 

valores NASDAQ”. Neste cenário, o conceito de startup refere-se a “(...) um grupo de 

pessoas à procura de um modelo de negócios repetível [produção em escala 

potencialmente ilimitada] e escalável [crescimento sem grandes alterações no modelo 

de negócio], trabalhando em condições de extrema incerteza” (GITAHY, 2010).  

Dentro dessa definição, é importante ressaltar que a maior parte das startups 

enfrentam problemas como limitações financeiras, problemas de gestão, riscos e falta 

de experiência, levando eventualmente ao fracasso (THOMPSON, 1997). Isso pode 

ser atribuído ao fato de que “a maioria das ferramentas da administração geral não 

são projetadas para florescer no solo adverso da extrema incerteza, no qual as 



startups vicejam” (RIES, 2012, p. 25). Por esse motivo, especialistas afirmam ser 

necessário o uso de metodologias e estratégias inovadoras, adequadas ao cenário 

das startups.   

Nos últimos anos, as startups começaram a surgir no mercado brasileiro. De 

acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABS), já são mais de 10.000 

empresas desse tipo no país. No relatório Startup Ecosystem de 2012, São Paulo 

aparece como a 13ª melhor região do mundo para se empreender. Paralelamente, 

cresce o número de investidores anjo e fundos de venture capital (capital de risco) 

dispostos a arriscar uma alta quantia de dinheiro em um negócio incerto. Segundo 

dados da Anjos do Brasil, entidade sem fins lucrativos criada para fomentar o 

investimento-anjo e apoiar o empreendedorismo de inovação, entre junho de 2012 a 

julho de 2013, esse tipo de investimento cresceu 25% no Brasil, somando 619 milhões 

de reais.   

A presente pesquisa justifica-se pela importância das startups na geração de 

valor na economia do país. Entende-se que a inovação – característica principal das 

startups -  e a economia do conhecimento exercem um papel fundamental no 

crescimento do país. Os resultados desta pesquisa também são relevantes para os 

empreendedores no processo de construção de seus negócios.   

O objetivo geral desse projeto é estudar o fenômeno apresentado, identificando 

se os conceitos modernos, apresentados pela literatura especializada - (BLANK & 

DORF 2006); (RIES 2012); (OSTERWALDER & PIGNEUR 2010); entre outros - são 

aplicados efetivamente pelos empreendedores no desenvolvimento de suas startups. 

Com este intuito, foram abordadas as metodologias Lean Startup, Costumer 

Development, e o modelo de  Business Model Generation durante a revisão teórica, 

auxiliando o desenvolvimento do roteiro de entrevista para aplicação no estudo de 

casos múltiplos, e análise dos resultados finais.  

 

3. Objetivos   

  

O objetivo geral deste projeto de pesquisa consiste em:   

• Identificar se os conceitos modernos, apontados pela literatura especializada, 

são utilizados na prática pelos empreendedores paulistas em suas startups.  

Os objetivos específicos deste projeto são:  



• Estudar metodologias e conceitos modernos a respeito do desenvolvimento 

de startups.  

• Pesquisar as metodologias e processos adotados por empreendedores nas 

startups de São Paulo.    

 

4. METODOLOGIA  

 

Para atingir os objetivos propostos nessa pesquisa, foi utilizada a metodologia 

de estudo de casos múltiplos. Para a condução do estudo, foram identificadas 10 

startups, com no mínimo um ano de vida, na cidade de São Paulo, por meio de contato 

com investidores-anjo e incubadoras. Após a seleção das startups, foram conduzidas 

entrevistas individuais, presenciais ou via Skype, do tipo Survey, que implicam em 

questões e respostas mais estruturadas. Para análise dos dados, foi feita uma 

tabulação dos eventos significativos, onde, segundo YIN (1981), os dados 

quantitativos irão refletir os eventos mais importantes do Estudo de Caso. No caso 

desta pesquisa, as respostas foram tabuladas em “Sim” ou “Não”, de acordo com a 

identificação do uso das metodologias e conceitos modernos nas respostas dos 

entrevistados.  

Após, foram comparadas as evidências e tipologias das startups identificadas, 

resultando em uma análise qualitativa dos dados, de modo a responder a questão de 

pesquisa, que implica descobrir se as startups usam efetivamente as metodologias 

modernas no desenvolvimento de seus negócios.  

  

5.  DESENVOLVIMENTO 

  

5.1 Business Model Canvas  

  

Para BLANK & DORF (2012), toda startup busca o modelo de busca negócio 

perfeito. Um modelo de negócio pode ser definido como “o método pelo qual uma 

empresa constrói e utiliza seus recursos para oferecer aos seus clientes valor e 

benefício mais que seus concorrentes, monetizando o processo” (AFUAH E TUCCI 

2003, p.4).   

No processo de desenvolvimento de um modelo de negócio, é necessário que 

a startup aplique uma metodologia específica. Santos (2010) recomenda o modelo 



desenvolvido por Alex Osterwalder, denominado Business Model Generation.  Este 

modelo é composto por nove elementos, que contém informações relevantes sobre os 

clientes e produtos que estão inter-relacionados pela proposição de valor 

(OSTERWALDER & PIGNEUR 2010).  

 
Figura 1 Business ModeL Canvas.  

Fonte: Business Model Generation, 2014  

  

Os blocos que formam o Canvas, como pode ser visto na figura, são: 

Segmentação de Clientes, Proposta de Valor, Canais de Comunicação, 

Relacionamento com Clientes, Fonte de Renda, Recursos-Chave, Atividades-Chave, 

Parcerias-Chave e Estrutura de Custos.  

  

5.2 O processo de Customer Development  

  

De acordo com Blank Steve (2006, p. 28), “Customer Development é o 

processo de organizar a busca pelo modelo de negócio”. A metodologia foi 

desenvolvida para auxiliar as startups, através de uma forma estruturada, a testarem 

suas hipóteses em relação aos modelos de negócio propostos. Para isso, apresenta 

quatro passos que relacionam todas as atividades relacionadas ao consumidor de 

uma empresa em estágio inicial, conforme figura abaixo: 

  



 
Figura 2 Customer Development Processs Fonte: 

Empreenderalia, 2011.  

  

  No modelo de Customer Development, cada passo é representado de forma 

circular, deixando claro que se trata de um modelo iterativo. Ou seja, é um processo 

de aprendizagem, onde se deve testar uma hipótese, e caso o resultado seja positivo, 

deve-se seguir em frente. Porém, se o resultado não for o esperado, deve-se pivotar. 

De acordo com Ries (2011), pivotar corresponde a alterar a estratégia do modelo de 

negócio.   

  

5.3 A metodologia Lean Startup   

  

A metodologia Lean Startup é definida como “a aplicação do pensamento 

enxuto ao processo de inovação” (RIES, 2011, p. 6). Faz uso do processo de 

desenvolvimento ágil com foco na aprendizagem experimental. Em outras palavras, 

as suposições sobre o modelo de negócio precisam ser avaliadas em experimentos 

focados em objetivos. (BLANK & DORF, 2012).  

De acordo com a metodologia Lean Startup, a iteração rápida e centrada no 

cliente é uma característica importante para alcançar o Product/market fit. Dentre as 

estratégias do Lean Startup, destaca-se o MVP (Minimum Viable Product) ou Produto 

Mínimo Viável. Para Ries (2012 p. 69) “a startup é uma catalisadora que transforma 

ideias em produtos. À medida que os clientes interagem com os produtos, geram 

feedback e dados”. Esse feedback é tanto qualitativo quanto quantitativo.   

O MVP é uma versão do produto onde utiliza-se o mínimo de esforço e tempo 

de desenvolvimento, para lançar um protótipo onde será possível coletar o maior 

número possível de validações de aprendizado (RIES, 2012). A partir do MVP 

consegue-se identificar a alterações necessárias no produto, decidindo se deve-se 

pivotar a estratégia original ou perseverar.  

 



5.4 Pesquisa: Seleção e classificação das Startups.  

 

O número de startups selecionadas para esta pesquisa foi obtido a partir da 

técnica de saturação, que calcula a suspensão do número necessário de participantes 

quando os dados obtidos passam a apresentar redundância ou repetição. De acordo 

com CHIRY-CHERQUES (2009), são recomendadas oito observações, 

correspondentes ao mínimo de seis recomendadas, acrescidas de duas necessárias 

para a confirmação da saturação.   

As startups de tecnologia selecionadas, por meio de contato com incubadoras, 

foram classificadas abaixo para critério de reprodução da pesquisa. Os segmentos 

foram divididos em três categorias principais: e-commerce, são aquelas que possuem 

modelos de lojas virtuais inovadores; e-service, correspondendo às startups que 

oferecem serviços online; e software, onde estão as startups que fornecem softwares 

ou aplicativos (Tabela 1). 

Startup  Segmento  Tempo no mercado  Nº de funcionários  Localização  

1  E-commerce  24 meses  15  São Paulo  

2  E-commerce  12 meses  12  São Paulo  

3  E-service  14 meses  5  São Paulo  

4  Software  12 meses  10  São Paulo  

5  Software  12 meses  8  São Paulo  

6  E-commerce  12 meses  11  São Paulo  

7  E-service  24 meses  16  São Paulo  

8  Software  13 meses  4  São Paulo  

9  Software  18 meses  8  São Paulo  

10  E-commerce  28 meses  20  São Paulo  

Tabela 1  

 

Para condução da pesquisa, primeiramente foi realizado um pré-teste para 

validação da Survey, onde foi verificado se o questionário semiestruturado estava 

adequado ao objetivo do estudo. As entrevistas foram realizadas entre os meses Abril 

e Maio de 2014.  

 

6. RESULTADOS  

  



A primeira fase de análise dos dados obtidos por meio da pesquisa empírica 

foi realizada de forma quantitativa. As respostas dos entrevistados foram tabuladas de 

acordo com sua relação às metodologias modernas (Tabela 2).  

Startup  Pergunta 

1  

Pergunta 

2  

Pergunta 

3  

Pergunta 

4  

Pergunta 

5  

Pergunta 

6  

Pergunta 

7  

Pergunta 

8  

Pergunta 

9  

Pergunta 

10  

1  Sim  Sim  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

2  Sim  Sim  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

3  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

4  Sim  Sim  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

5  Não  Não  Não  Não  Sim  Não  Não  Sim  Sim  Sim  

6  Sim  Não  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

7  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

8  Sim  Sim  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

9  Sim  Sim  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

10  Sim  Não  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

Tabela 2 

 

A partir dos resultados quantitativos da pesquisa, foi realizada uma análise 

qualitativa para interpretação dos dados obtidos. A primeira e segunda questão da 

pesquisa foi aplicada com o intuito de identificar se a metodologia de Costumer 

Discovery estava sendo utilizada pelos entrevistados. Para isso, procurou-se de forma 

subjetiva compreender se as ideias dos fundadores foram abordadas como hipóteses 

na fundação da startup e se elas foram testadas de forma orientada, para buscar a 

validação dos consumidores. Apenas um dos entrevistados (10%) afirmou que a ideia 

inicial da startup não sofreu nenhuma alteração, enquanto 70% dos entrevistados 

afirmaram que desenvolveram um plano para testar as hipóteses a partir dos feedback 

dos consumidores. A terceira questão da pesquisa foi baseada na metodologia de 

Costumer Validation e MVP, onde se buscou compreender se os empreendedores 

fizeram uma validação do produto ou serviço a partir do desenvolvimento de uma 

versão teste, com um público específico. Como resultado, apenas dois 

empreendedores (20%) afirmaram terem construído versões beta, utilizando menos 

recursos, para testes controlados com públicos específicos.   

  Até este momento, percebe-se que um dos princípios básicos da metodologia 

lean startup, o MPV, é pouco utilizado pelas startups. Apesar delas testarem seus 

produtos de forma orientada, 80% dos entrevistados afirmaram que a primeira versão 

lançada era bastante completa e levou um longo período de tempo para ser 



desenvolvida. Além disto, para este grupo, as versões foram testadas com o público 

geral, o que de acordo com Blank (2007), não está de acordo com a metodologia de 

Costumer Validation. Para Blank (2007), as versões teste do produto devem ser 

testadas pelos “early adopters”, que representam uma parte da população que está 

mais aberta para novidades e estão dispostos a comprar produtos ou serviços no 

começo do seu desenvolvimento. De acordo com o autor, este grupo específico de 

consumidores é fundamental para o desenvolvimento das startups. Eles apresentam 

a primeira fonte de renda da empresa e costumam colaborar com insights para 

melhorias no produto.    

As questões quatro, cinco, seis, sete e oito, foram baseadas na metodologia do 

Business Model Canvas, revelando sobre o modelo de negócios adotado por cada 

startup. Foram discutidos com os empreendedores alguns fatores básicos de gestão, 

como modelo de renda, relacionamento com os clientes, parcerias e divulgação. 

Nestes itens, 90% a 100% das startups afirmaram terem modelos estruturados, 

similares ao Canvas proposto por Osterwalder. Na questão número nove, que 

questionou se as startups já alcançaram o modelo de negócios perfeito, 100% dos 

empreendedores afirmaram que ainda pretendem aprimorar seus projetos, sendo que 

40% dos entrevistados afirmaram que já realizaram a estratégia de pivotar, proposta 

por Ries (2011), quando perceberam que a estratégia da startup não estava sendo 

bem sucedida.  

Quando questionados sobre os modelos de planejamento ou ferramentas de 

gestão utilizadas pela startup, 70% dos entrevistados afirmaram que utilizam as 

metodologias modernas e procuram acessar sites e blogs que compartilham sobre 

conceitos de lean startup e Bussiness Model Canvas. Entretanto, é interessante 

pontuar que os 30% que não citaram essas metodologias entre seus modelos atuais, 

correspondem às startups com mais de 15 meses no mercado, sendo que o 

entrevistado número 10 revelou já ter aplicado o Business Model Canvas 

anteriormente. Apesar da amostra pequena, pode ser levantada a hipótese de que 

startups mais maduras caminham com planejamentos de negócios mais tradicionais, 

pois já possuem mais conhecimento do mercado e validação do seu modelo negócio, 

o que torna o ambiente mais estável.   

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Neste estudo, abordamos alguns conceitos e metodologias criadas com o 

objetivo de ajudar e apoiar o empreendedor no desenvolvimento de novos produtos e 

modelos de negócio.  Como resultado, conclui-se que os conceitos de lean startup, 

Bussiness Model Canvas e Customer Development, não são fórmulas prontas de 

sucesso. Para os empreendedores entrevistados nesta pesquisa, são métodos 

auxiliares no processo de desenvolvimento das startups. Os resultados deste estudo 

mostram que os empreendedores de São Paulo possuem conhecimento sobre as 

metodologias modernas e procuram implementar alguns de seus princípios em seu 

negócio. Entretanto, a partir dos dados obtidos, entende-se que as metodologias não 

são levadas à risca e muitas vezes são aplicadas à margem da interpretação. Os 

resultados mostram que a maior parte das startups não aplicam o princípio de MPV 

ou Customer Validation, apontados como essenciais pelos autores Ries (2011) e 

Blank (2007).  Por outro lado, o Business Model Canvas é bastante utilizado como 

base inicial para construção do modelo de negócios.   

Assim, conclui-se que os empreendedores de São Paulo possuem 

conhecimento sobre as metodologias e conceitos modernos apresentados por Ries, 

Blank e Osterwalder, entretanto, seus princípios não são seguidos à risca. Os 

empreendedores reconhecem as vantagens destes modelos, porém não deixam de 

lado os princípios da administração e do marketing tradicional.   

  

6. ANEXOS  

  
  Perguntas  Autor  Teoria  

1 Qual era a ideia inicial da sua startup? Ela sofreu alterações?  Blank Steve  Customer Discovery  

2 

Nesse período de alterações, foi desenvolvido um plano para testar as 

hipóteses que surgiam, ou o processo de mudanças aconteceu de forma 

mais orgânica?  

Blank Steve  Customer Discovery  

3 
O produto/serviço da startup foi testado antes de ir ao público final? De 

que forma esse processo foi conduzido?  

Blank Steve / Eric 

Ries  
Customer Validation / MVP  

4 
De que forma sua startup se relaciona com os clientes e como eles são 

segmentados?  

Alex  

Osterwalder  

Business Model Canvas  

5 
O que sua startup procura entregar aos clientes como benefício?  Alex  

Osterwalder  

Business Model Canvas  

6 
Você possui um modelo de fonte de renda e estrutura de custos na sua 

startup?  

Alex  

Osterwalder  

Business Model Canvas  

7 
Sua startup atua com parcerias no mercado? Quais são elas?  Alex  

Osterwalder  

Business Model Canvas  

8 
Você faz algum tipo de divulgação? Quais são os seus canais de 

comunicação com os clientes e parceiros?  

Alex  

Osterwalder  
Business Model Canvas  

9 
Sua startup já atua há mais de um ano no mercado. Durante esse 

período, você acredita que já chegou ao modelo de negócio ideal?  

Blank Steve / Eric 

Ries  

Customer  

Development / Lean Startup  



10 

Você trabalha com planejamentos de curto, médio e longo prazo? Você 

utiliza alguma ferramenta ou estratégia específica para conduzir a 

estratégia da sua startup?  

Blank Steve /  

Eric Ries /  

Alex  

Osterwalder  

Customer  

Development / Lean  

Startup / Business  

Model Canvas  

Questionário 1   
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