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Resumo

Este relatório técnico é produto de uma pesquisa aplicada que teve como objetivo principal propor um framework que facilite o
processo de formatação da inovação dentro de uma startup, passando pelas macro-etapas da criação de um novo produto em um
ambiente instável e de poucos recursos como é o contexto de uma startup. Ao abordar etapas do fluxo que vão desde a concepção da
ideia e sua formalização, passando pela construção do produto, modelo de negócio, estratégias e demais etapas do ciclo, o framework
proposto reúne diferentes abordagens literárias e ferramentas de gestão com base em teorias existentes na literatura sobre planejamento
estratégico e startup enxuta. Através de metodologia de pesquisa-ação, onde a revisão bibliográfica e pesquisa de campo são as
principais fontes de informação, o framework proposto nasce da junção da literatura pesquisada sobre o tema e sua aplicação prática na
rotina de uma startup de tecnologia brasileira. Após contextualizar o histórico de evolução e a situação atual da empresa de tecnologia
estudada neste relatório técnico, o trabalho sugere um modelo, aqui chamado de framework, que consiga consolidar processos e
ferramentas de forma simplificada, buscando guiar empreendedores no passo a passo desde a concepção de uma nova ideia até seu
desenvolvimento, execução e resultados.
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GESTÃO DA INOVAÇÃO – DA IDEIA À VALIDAÇÃO DO PRODUTO: UM 
FRAMEWORK PROPOSTO PARA STARTUPS DE TECNOLOGIA 

 
 
Resumo 
 
Este relatório técnico é produto de uma pesquisa aplicada que teve como objetivo principal 
propor um framework que facilite o processo de formatação da inovação dentro de uma 
startup, passando pelas macro-etapas da criação de um novo produto em um ambiente 
instável e de poucos recursos como é o contexto de uma startup. Ao abordar etapas do fluxo 
que vão desde a concepção da ideia e sua formalização, passando pela construção do produto, 
modelo de negócio, estratégias e demais etapas do ciclo, o framework proposto reúne 
diferentes abordagens literárias e ferramentas de gestão com base em teorias existentes na 
literatura sobre planejamento estratégico e startup enxuta. Através de metodologia de 
pesquisa-ação, onde a revisão bibliográfica e pesquisa de campo são as principais fontes de 
informação, o framework proposto nasce da junção da literatura pesquisada sobre o tema e sua 
aplicação prática na rotina de uma startup de tecnologia brasileira. Após contextualizar o 
histórico de evolução e a situação atual da empresa de tecnologia estudada neste relatório 
técnico, o trabalho sugere um modelo, aqui chamado de framework, que consiga consolidar 
processos e ferramentas de forma simplificada, buscando guiar empreendedores no passo a 
passo desde a concepção de uma nova ideia até seu desenvolvimento, execução e resultados. 
 
 
Palavras-chave: Startup, inovação, gestão da inovação, modelo de negócios. 
 
 
Abstract 
 
This technical report is a final product of an applied research that aims to propose a 
framework that facilitates the innovation process inside a startup, going through all the 
macro-steps creation of a new product or service in an instable enviroment. In addressing 
steps from the idea and its formalization, the construction of the product, passing by the 
business model construction, strategies and other steps of the cycle, the proposed framework 
gathers different literary approaches and management tools based on existing theories in 
literature: classic strategic planning, lean startup. Through action research methodology, 
where the literature review and field research are the main sources of information, the 
proposed framework is born of junction of literature researched on the subject and its 
practical application in the routine of a Brazilian technology startup. After contextualizing 
development history and current situation of the technology company studied on this technical 
report, the work suggests a model, here called the framework, which can build processes and 
tools, in a simplified manner, in order to guide entreprenueurs step by step from designing a 
new idea to its development and results.  
 
Keywords: Startup, innovation, framework, business model. 
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1 Introdução  
 

Este relato técnico é produto final de uma pesquisa aplicada que tem como objetivo 
principal propor um framework que que facilite o processo de inovação de um novo produto 
ou serviço, dentro de uma startup, passando pelas macro-etapas da criação de um novo 
empreendimento, reunindo ferramentas de gestão propostas em teorias existentes: 
Planejamento estratégico clássico e Lean Startup. 

Fillion (1999) propõe uma definição para empreendedor que une diversas teorias e 
abrange várias facetas: 

 
“Empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e 
atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, 
usando-o para detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que continua a 
aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e tomar decisões 
moderadamente arriscadas que objetivam a inovação, continuará a desempenhar um 
papel empreendedor.” (FILION, 1999, p.19) 

 
Dentro desse conceito de empreendedorismo e criação de novos negócios, há alguns 

anos tornou-se comum falar sobre Startups. Para os autores Blank e Dorf (2014), “startup é 
uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável, recorrente e 
lucrativo”. Pode-se dizer que os fundadores e idealizadores dessas novas organizações são, 
por conceito, empreendedores.  

Considerando que a startups estão ainda em busca de uma validação para seu modelo 
de negócios, o seu processo de elaboração de um mapa estratégico, assim como o seu modelo 
de negócio propriamente dito, pode ser feito no início de tudo, ou seja, na sua concepção 
como empresa, ou ainda ao longo de sua consolidação, visando obter uma confirmação de seu 
posicionamento. Sendo assim, é importante considerar que o desenvolvimento da estratégia e 
construção de modelos de negócio para uma startup, bem como, posteriormente, o caminho a 
ser utilizado para atingir o plano estratégico, exigem fluxos de trabalhos simples e flexíveis, 
que sirvam para nortear o empreendedor e, ao mesmo tempo, permitam uma readequação 
sempre que necessário.  

Sendo assim, são processos diferentes dos feitos em empresas de maior porte e já 
consolidadas, que se habituam a criar planos estratégicos de longo prazo e têm o desafio de 
desdobrá-los em todos os níveis da empresa.  

Entretanto, ainda que existam essas diferenças, essa etapa de planejamento e suas 
metodologias de execução devem ser levadas com a mesma seriedade dentro de uma empresa 
nascente, se atendo à metodologia necessária, embasamentos teóricos e investigações que 
forem preciso para que as propostas sejam coerentes com o momento e necessidades da 
empresa. 

Frente ao objetivo proposto, constará neste trabalho um relato contendo um estudo de 
caso em uma startup de tecnologia onde aplica-se um roteiro proposto afim de que facilite a 
gestão da inovação interna através da construção de plano estratégico e modelo de negócio, 
bem como a sequencia processual necessária para validação e implementação da estratégia 
definida; lembrando que tais processos devem ser mais simples e intuitivos, mas não menos 
sérios e essenciais.  

A startup que será tratada no caso completou em 2015 cinco anos de existência, 
atuando no ramo de B2B (business to business), como fornecedora de serviços de software 
que melhorem a experiência de vendas de empresas que atuam no varejo, seja físico, seja 
eletrônico. Em cinco anos a empresa saiu de uma solução, 7 pessoas e um cliente teste para 
mais de trinta clientes, quatro soluções e mais de 60 funcionários. Essa jornada e as 
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interferências feitas pela pesquisa na história de inovação da startup serão contadas a seguir 
neste relato técnico. 

Este relato contará também com um breve referencial teórico, que guiará através das 
linhas atuais existentes na literatura para conceitos como startups, modelos de negócios, lean 
startups, inovação e planejamento estratégico. Na sequencia, é apresentada a metodologia 
utilizada para elaboração do relato, o contexto problema e então uma intervenção será feita 
através da aplicação do framework. Por fim, apresenta-se os resultados obtidos e ainda 
esperados, as conclusões, abrindo espaço para novas linhas de pesquisa e abordagem na área 
em questão. 

 
2 Referencial Teórico 
 
2.1 Startups	  

Para os autores Blank e Dorf (2014) as startups são organizações temporárias que 
estão em busca de um modelo de negócio que possa ser escalável, recorrente e lucrativo. 

Segundo Ries (2012), uma startup é uma instituição humana que está projetada com o 
objetivo de construir novos produtos e serviços sob condições extremas de incerteza. O autor 
enfatiza que sendo a startup uma instituição e não o produto ou serviço por si só, logo há a 
necessidade de um modelo de gestão próprio, adaptado para esse contexto de extrema 
incerteza. 

Blank e Dorf (2014) reforçam que uma startup não pode ser considerada uma versão 
menor de uma grande companhia. Sendo assim, nos últimos anos houve um esforço enorme 
para conseguir encontrar uma fórmula de sucesso para as startups e segundo estes autores, é 
um erro tentar adaptar as ferramentas e metodologias existentes de grandes empresas para as 
empresas nascentes. Diferentes de grandes companhias, que conhecem antecipadamente seus 
clientes, problemas e recursos necessários, as startups operam em uma constante busca de um 
modelo de negócio recorrente e lucrativo (BLANK; DORF, 2014). 

 Dentro desse universo de startups, seus administradores são os chamados 
empreendedores. Todas as empresas atuais que dependam de inovação como motor de 
crescimento futuro abrem cargos para empreendedores (REIS, 2012). 

 Outro conceito importante que REIS (2012) defende é de que uma startup tem como 
atividade principal transformar as ideias em produtos ou serviços, e logo conseguir medir os 
resultados e impactos nos clientes para tomar decisão de perseverar ou mudar de sentido. 
Torna-se, portanto, primordial para uma startup, definir os indicadores que possam medir seu 
progresso.    

 Sendo assim, tão peculiares e com processos tão distintos de uma organização 
consolidada e tradicional, startups demandam seu próprio modelo de gestão que possa 
conduzir os empreendedores desde sua criação, validação de produtos e serviços propostos e 
pivotagem, quando necessário, até o processo de definição e acompanhamento métricas da 
evolução do negócio.  
 
2.2 Inovação 

 
Para Porter (1990), as ações inovadoras dão às empresas uma vantagem competitiva 

em relação as demais. Elas têm como inovação tanto novas tecnologias como novas maneiras 
de fazer as coisas. 

Hargadon (2003), comenta em sua pesquisa que inovação vai além do fato de ter boas 
ideias, mas sim um processo de tê-las e conseguir evoluí-las a ponto de ter um uso prático 
para elas. 
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De acordo com a Lei da Inovação (Lei 10.973/2004), a “Inovação é a introdução de 
novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, 
processos ou serviços”. 

Birkinshaw e Hansen (2007) descrevem o processo da inovação como uma cadeia de 
valor dentro de um fluxo integrado, com etapas definidas que começam com a geração de 
ideias, passam pela conversão dessa ideia até a difusão do novo produto e ou serviço no 
mercado. Em seu modelo, os autores levantam indicadores de performance chave para cada 
uma das etapas. A figura a seguir ilustra este modelo. 
 

Fig. 1: O processo de inovação 

 
Fonte: Birkinshaw e Hansen (2007) 
 

Os tópicos teóricos a seguir irão correlacionar outros tópicos da literatura com 
algumas das etapas do processo de inovação proposto por Birkinshaw e Hansen (2007) já 
trazendo alguns paralelos com diferentes autores e teorias que corroboram para cada um dos 
temas do fluxo.  

Na etapa de Conversão por exemplo, faz-se o paralelo com teoria de estratégia clássica 
(Seção 2.2) que deve ajudar na seleção e validação da ideia, além de formalizar o processo 
intuitivo de gerar as hipóteses e a aderência de seu produto/serviço no mercado.  

Para detalhar mais as etapas de desenvolvimento, serão apresentadas também 
literaturas atuais sobre Startup Enxuta, estruturação de modelos de negócio, processos de 
aprendizagem e validação, dentre outros temas apresentados por Ries (2012), bastante 
aderentes ao momento da execução da startup (Seções 2.3 e 2.4 a seguir).  

 A única etapa não aprofundada será a de formatação e departamentalização da 
empresa. 

 
2.3 Estratégias 
 

Neste item foca-se sobre as diferentes abordagens sobre estartégias para que, 
posteriormente, se apresente uma análise comparativa das abordagens estratégicas 
tradicionais.  
 
2.3.1 As diferentes abordagens de estratégias 

 
Afim de se consolidar informações suficientes para propor um plano estratégico para 

Startups de tecnologia, o presente artigo se baseia em quatro diferentes abordagens teóricas 
sobre estratégias: a) estratégia do Oceano Azul versus Oceano Vermelho; b) estratégia da 
matri de Ansoff; c) estratégia do modelo Delta; e, d) estratégia de Porter. 
 

a) Estratégia do Oceano azul versus Oceano vermelho: Considerando-se que as 
startups nascerão para oferecer produtos e serviços, sob à ótica de Kim e Mauborgne 
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(2004), pode-se dizer que estas se encaixarão ou na estratégia do oceano vermelho ou 
na estratégia do oceano azul, dependendo do seu grau de inovação. De acordo com os 
autores, as empresas que entram em um mercado já existente, oceano vermelho, 
seguem um approach convencional, traçando estratégias que defendam sua posição e 
possam vencer seus competidores atuais, através de alguma vantagem competitiva. 
Em contrapartida, os criadores de oceanos azuis, surpreendentemente não usam a 
competição como um norte para o seu negócio. Ao invés disso, elas seguem uma 
lógica estratégica diferente, ligada à inovação de valor. De acordo com Kim e 
Mauborgne (2004), a inovação de valor tem o foco em transformar a competição em 
algo irrelevante propondo um salto de valor para os clientes e abrindo espaço no 
mercado para sua atuação. A partir do momento que se entende a proposta da empresa, 
se estará focada em criar um novo mercado, ou se entrará em um setor ou indústria já 
existentes, pode-se pensar em quais estratégias devem ser pensadas para estruturar o 
negócio.  

  
b) Matriz de Ansoff: A matriz proposta por Ansoff (1979), é uma matriz utilizada para 

enxergar as oportunidades de crescimento existentes dentro de uma empresa, olhando 
para o mercado e para os produtos e serviços, considerando as seguintes abordagens 
estratégicas:  
(i) Penetração de mercado: transformar clientes esporádicos em um cliente 

regular, e clientes regulares em clientes fidelizados com seus produtos ou 
serviços existentes; 

(ii) Desenvolvimento de um novo mercado: ganhar clientes de outras empresas 
competidoras, introduzindo novos produtos e/ou novas marcas; 

(iii) Desenvolvimento de produto: vender outros produtos para seus clientes 
regulares, através de canais já existentes;  

(iv) Diversificação: foco em novos mercados com novos produtos. 
 

c) Estratégia Porter: Michel Porter (1980) diz que a construção da estratégia da 
empresa passa por criar ações ativas ou reativas, que consigam atuar em 5 diferentes 
pontos de contato das empresas: fornecedores, compradores, competidores, novos 
entrantes e produtos substitutos. Sendo assim, o autor identificou três estratégicas 
genéricas que podem ser usadas individualmente ou em conjunto para criar uma 
posição de longo-prazo para a empresa: estratégia por diferenciação, estratégia com 
liderança em custos, estratégia de foco no mercado. 
 

d) Modelo Delta: O modelo delta é uma outra abordagem estratégica proposta por Hax e 
Wild (1999) para complementar ou explicar casos de sucessos estratégicos não 
explicados pelo modelo de Michael Porter (1980). Este modelo baseia-se em um 
triangulo oferecendo três potenciais opções de atuação estratégica para a empresa:  
(i) Melhor produto: oferecer o melhor produto ao cliente através da diversificação 

ou do baixo custo; 
(ii) Soluções para o cliente: oferecer soluções adequadas para o cliente. Ao 

contrário da visão econômica do produto, parte da visão econômica do cliente. 
Trata-se de ter mais proximidade com o cliente para antecipar demandas e 
evoluir com seus produtos ou serviços buscando trazer satisfação do cliente. 

(iii) Sistema de “Lock-in”: ao invés de focar ou no cliente ou no produto, esta 
abordagem prevê a criação de valor econômico. A empresa concentra-se em 
mapear, atrair e reter seus clientes através de soluções tão completas que o 
fidelizam, dificultando uma possível troca para a concorrência.  
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Na seção a seguir será resumido em um quadro as diferentes opções apresentadas 

como possíveis abordagens estratégicas. 
 
2.3.2 Comparativo de abordagens estratégicas tradicionais  

 
Porter (1980) diz que a construção da estratégia da empresa passa por criar ações 

ativas ou reativas. Segundo Kotler (2003), o processo de planejamento estratégico leva as 
empresas a definir melhor quais são seus objetivos e políticas, otimizando a alocação de 
recursos e, consequentemente, permitindo um melhor controle da sua atuação.   

Segundo Reis (2012, p.20), em um startup “os produtos mudam constantemente 
através do processo de otimização. Com menos frequência, a estratégia pode ter de mudar”. 
Nessa direção, algumas teorias mais clássicas de ‘estratégia’ podem ajudar a pensar no 
direcionamento da empresa.  

Jussani et al. (2010), propõem uma tabela comparativa de algumas abordagens 
estratégicas que podem ser bastante aderentes às empresas de tecnologia. 

 
Tabela 1: Tabela comparativa de algumas abordagens estratégicas   

 
Fonte: Jussani et al. (2010, p. 33) 

 
Pensar a estratégia da startup usando uma ou mais das abordagens apresentadas fará 

com que a empresa trate internamente temas relacionados a concorrência, mercado, 
diferenciação, e lucratividade e defina seu posicionamento. 

 Sendo assim, ainda que uma startup esteja em um meio de incertezas onde pensar em 
estratégia pode ser um desafio, dadas as mudanças contínuas internas e externas, junto com a 
ideia de negócio e produto, pode ser importante tentar definir níveis macros de estratégia que 
possam nortear o caminho da empresa.  

Após passar por conceitos de estratégia, a seguir serão apresentados conceitos e 
ferramentas que podem ser bastante aderentes aos momentos também de descoberta, 
validação e criação da inovação.  
  
2.4 Startup Enxuta (Lean Startup) 
 

A teoria de lean startup foi iniciada e posteriormente difundida por Eric Reis (2011), 
em seu livro “The Lean Startup”. O conceito de Lean Startup baseia-se na abordagem da 
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produção enxuta que está vinculada à indústria automobilística no Japão após a segunda 
guerra Mundial (Reis, 2012).  

Segundo o autor, alguns princípios fundamentais comuns da teoria de Startup enxuta e 
da teoria de produção enxuta seriam: aproveitar conhecimento e criatividade de cada 
funcionário, redução dos tamanhos dos lotes, produção estilo just in time e aceleração do 
tempo de ciclo. Ou seja, o pensamento enxuto define valor como algo que proporciona valor 
ao cliente e o restante é desperdício. 

Segundo Reis (2012), uma teoria para o empreendedorismo deve, principalmente, 
ajudar na gestão de sua fase inicial, passando por temas relacionados à visão e conceito, 
desenvolvimento de produto, marketing e vendas, aumento de escala, parcerias e distribuição, 
estrutura e desenho organizacional. Nessa linha, a teoria da startup enxuta tem alguns focos 
para ajudar uma startup a se estruturar: o desenvolvimento de um modelo de negócio; a 
construção de um mínimo produto viável (MPV); metodologia de aprendizagem com 
validação e etapa de decisão de perseverar ou mudar de direção/produto/negócio (pivotagem). 
 
2.4.1 Modelo de Negócio 
 

Para Blank e Dorf (2014), a construção do modelo de negócios passa por construção 
de hipóteses e conhecimento do cliente a quem o produto se destina. Para os autores, essa fase 
inicia-se fazendo uma estimativa aproximada do tamanho do mercado com o objetivo de 
dimensionar as oportunidades existentes. Depois, utiliza-se o chamado Quadro do Modelo de 
Negócio ou também conhecido como business model generation (Figura 2 a seguir), para 
registrar os resumos das hipóteses criadas acerca do negócio. A ideia é oferecer em apenas 
uma página qual é o negócio em questão e assim poder nortear a equipe. 

Para produtos cujo canal é digital, Blank e Dorf (2014) propõem as seguintes etapas 
para elaboração do Modelo de Negócio (p.402): 

1) Estimativa do tamanho de mercado: mercado total possível, mercado total disponível e 
mercado alvo. 

2) Proposta de Valor 1- produto: visão do produto, recursos, benefícios e um protótipo 
(mínimo produto viável/MPV) 

3) Quem são os clientes e quais são os problemas a serem resolvidos. 
4) Canais de distribuição: por onde e como o produto será disponibilizado ao cliente. 
5) Proposta de Valor 2 – tipo de mercado. 
6) Qual será o tipo de relacionamento com o cliente: como atrair, manter e aumentar as 

vendas. 
7) Recursos a serem utilizados: físicos, financeiros, humanos, intelectuais. 
8) Quem são os parceiros estratégicos para que o negócio comece e prospere. 
9) Proposta de receita e preços para os produtos: de onde virá a receita da empresa. 

Ao final do desenho dessas hipóteses, Blank e Dorf (2014) concluem que a empresa 
pode resumir tudo no Quadro de Modelo de Negócio como mostrado na figura a seguir. 

. 
Fig.2: Quadro de Modelo de Negócio 
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Fonte:  Business Model Generation (www.businessmodelgeneration.com) 
 

Completando alguns dos focos da teoria da startup enxuta, a seguir serão apresentadas 
ferramentas como construção de um mínimo produto viável, e processos de validação. 
 
2.4.2 Mínimo produto viável (MPV) 
 

Para o autor Reis (2012) estre processo é fundamental para o crescimento e sucesso de 
uma startup. O grande desafio neste momento é mostrar aos empreendedores que não é ruim 
apresentar aos clientes um produto que não está completo e com alta qualidade. Ao contrário 
do que a maioria pode acreditar, antecipar a apresentação de um modelo inicial que consiga 
transmitir o que é o produto e qual seu valor, antes que todo seu desenvolvimento seja 
concluído, pode evitar principalmente retrabalho e frustrações. 

Segundo Reis (2012) existe um grupo de clientes visionários, que ele denomina por 
adeptos iniciais, que podem adquirir o produto antes que ele seja lançado e adquirido pela 
massa. Os adeptos iniciais usam sua imaginação para completar o que falta no produto e 
podem dar importantes informações sobre o produto (REIS, 2012). 

Nessa linha, o produto mínimo viável é um produto que consegue representar bem o 
produto daquela startup. Segundo Reis (2012), estes podem variar em complexidade, desde 
muito simples até protótipos iniciais reais, incluindo problemas e recursos. Para o autor, 
alguns riscos inerentes ao processo de construir um MPV seriam: questões legais, receios 
acerca de concorrentes, riscos para marca e impacto sobre o moral.   
 
2.4.3 Fase de teste: aprendizagem com validação 
 

Para Reis (2012), a startup de sucesso precisa aprender o que os clientes de fato 
querem. Saber o que está sendo demandado é fundamental para construir um negócio 
sustentável. Através do conceito denominado de “aprendizagem validada”, o autor explica o 
processo de demonstrar empiricamente que ao validar seu produto, a startup descobriu 
verdades valiosas acerca das perspectivas de negócio presentes e futuras.  

Segundo Reis (2012), à medida que os clientes interagem com os produtos, dados 
(quantitativos e qualitativos) e feedbacks importantes são gerados. Para o atutor este processo 
deve ser cíclico contendo as etapas: Construir, medir e aprender. 
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2.4.4 Perseverar ou pivotar? 
Segundo Reis (2012) a contabilidade de uma startup deve ser capaz de demonstrar 

maneiras objetivas que a aprendizagem está levando ao desenvolvimento de um negócio 
sustentável. Nesse contexto, o autor propõe três passos: 

1) Construção de uma baseline: utilizando-se de um MPV construído, pode-se 
estabelecer dados reais a respeito de onde a empresa está naquele momento. Sem 
informações do status atual da startup, ainda que esta esteja bem distante do seu 
objetivo, não haverá maneiras de acompanhar seu progresso. 

2) Regular o motor a partir da baseline: na direção do ideal, a empresa deve fazer 
tentativas com ajustes e otimizações em seu produto para tentar mover sua baseline 
para o objetivo ideal desenhado em seu modelo de negócio, até atingir um ponto de 
decisão. 

3) Perseverar ou pivotar? Se há um bom progresso, quer dizer que está aprendendo de 
forma apropriada e utiliza a aprendizagem de maneira efetiva. Sendo assim, faz 
sentido continuar. O contrário seria a empresa perceber que mudanças estratégicas 
importantes são necessárias para ir adiante. Nessa fase, inicia-se novamente todo o 
ciclo. 
 
Frente ao arcabouço teórico apresentado, a seguir descreve-se a metodologia utilizada 

para desenvolvimento do objetivo proposto neste arigo. 
 

3 Metodologia 
 

Segundo Gonçalves (2007, p. 66) a classificação dos tipos de pesquisa (Quadro 1) 
baseia-se em quatro aspectos: objetivos, procedimentos de coleta, fontes de informação e 
natureza dos dados. 
 
Quadro 1 – Tipos de pesquisa 
Objetivos Procedimentos Fontes de 

informação 
Natureza dos 
dados 

• Exploratória  
• Descritiva  
• Experimental 
• Explicativa 

• Experimento 
• Levantamento 
• Estudo de caso 
• Bibliográfica 
• Documental  
• Participativa 

• Campo 
• Laboratório 
• Bibliográfica 
• Documental 

 

• Quantitativa 
• Qualitativa 

 

  Fonte: GONÇALVES (2007, p. 66). 
 

Segundo Gil (2002), quanto aos bjetivos, a pesquisa pode ser classificada em três 
grandes grupos: 

(i) Exploratórias: existe pouca profundidade sobre a temática e por meio de 
pesquisa exploratória busca-se conhecer o assunto mais a fundo.  

(ii) Descritivas: uma de suas características mais fortes é a presença de métodos 
padronizados de coleta de dados.  

(iii) Explicativas: esse tipo de pesquisa tem o objetivo de identificar os fatores que 
determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Ao tratar de 
explicar a razão e o porque dos eventos, esse é o tipo de pesquisa que mais 
aprofunda o conhecimento da realidade. 
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Considerando o objetivo desse trabalho e a teoria supra apresentada sobre naturezas 
das pesquisas, pode-se considerar que a pesquisa apresentada nesse trabalho será híbrida dos 
tipo exploratória-descritiva. Em sendo exploratória essa pesquisa aprimorará ideias e intuições 
sobre temas recentes como criação de startups e ao mesmo tempo será descritiva ao se 
preocupar em estabelecer relação entre teorias clássicas como estratégia com as teorias mais 
recentes e com a realidade pesquisada.  

Quanto a natureza dos dados, considera-se esta pesquisa como qualitativa, visto que 
não serão utilizadas ferramentas estatísticas para análise do problema. Não serão medidas nem 
numeradas unidades ou categorias. Ao contrário, este trabalho terá como foco destacar 
características não observadas por meio de estudos quantitativos, dedicando-se a analisar com 
profundidade o fenômeno estudado e buscar entender a realidade e o comportamento geral 
dos acontecimentos, levando em consideração a perspectiva dos participantes.   

Os dados trabalhados foram de natureza qualitativas e estão baseados em: 
• Dados Primários: dados conseguidos através do estudo de caso. Relatórios de 

performance, planos de gestão elaborados pelos diretores da empresa e entrevistas 
relatando as discussões durante cada uma das etapas de evolução vividas na empresa. 

• Dados Secundários: Para complementar os dados primários, utilizou-se de outras fontes 
como os livros, artigos e cases pesquisados em meio físico e eletrônico. 

 
Quanto ao procedimento escolhido tem-se a pesquisa-ação através da escolha de uma 

startup de tecnologia brasileira. Portanto, o campo foi a principal fonte de informação, ainda 
que a pesquisa pôde também contar com referencias bibliográficas. 
 Segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação é uma estratégia metodológica de pesquisa 
social onde há interação explícita entre pesquisador e pessoas da situação investigada. O 
objetivo da pesquisa-ação é de resolver ou minimamente esclarecer os problemas da situação 
observada (THIOLLENT, 2011). Nesse contexto, a parte prática deste trabalho foi executado 
com base na experiência profissional da autora e seu envolvimento com a gestão da startup de 
tecnologia a qual era sócia e executiva. As intervenções da autora tiveram como objetivo 
suprir demandas relacionadas ao processo evolutivo e expansão da empresa e todos os temas 
correlatos na jornada de estruturação, crescimento e profissionalização da Black Box (nome 
fictício). 

Logo, ao analisar e intervir no caso real, consegue-se atingir o objetivo dessa pesquisa 
que é propor o framework que que facilite o processo de formatação de um novo negócio, 
passando pelas macro-etapas da criação de um novo empreendimento, reunindo ferramentas 
de gestão propostas em teorias existentes: Planejamento estratégico clássico e Lean Startup. 
 
4 Resultados Obtidos e Análises 
 

Dentre os resultados obtidos tem-se de reflexos para a empresa os pontos descritos a 
seguir. 

 
4.1  A empresa  

A empresa, com cinco anos de existência, atua no ramo de B2B (business to business), 
como fornecedora de serviços de software que melhorem a experiência de vendas de empresas 
que atuam no varejo, seja físico, seja eletrônico.  

Atualmente são cerca de 62 funcionários e a receita é proveniente da venda de 4 
produtos para 25 cliente. No último ano apresentou um crescimento no faturamento de cerca 
de 45%. 

Sendo uma empresa de tecnologia e com cerca de 70% de seu quadro de colaboradores 
focados em Pesquisa & Desenvolvimento, existe um fluxo contínuo de geração de ideias por 
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parte desses desenvolvedores e também por parte do time de negócios, que por muitas vezes 
não tem vazão dentro da empresa, por serem ideias não relacionadas ao negócio principal da 
empresa. Ou seja, o problema atual dessa empresa está em conhecer e adotar um modelo de 
gestão de inovação, quer permita a empresa promover o intra-empreendedorismo de forma 
estruturada e ágil para que tempo e energia não sejam aplicados desnecessariamente. Nesse 
contexto, o caso aqui apresentado propõe uma metodologia para a construção de processos 
que permitam estruturar uma inovação dentro da empresa, baseado em teorias de estratégia 
clássica e startup enxuta. 

A empresa BlackBox tem internamente uma estrutura organizacional que favorece o 
intra-empreendedorismo e o desenvolvimento de novas ideias. A estrutura hierárquica da 
empresa hoje está baseada nos conceitos de estrutura organizacional sociocrática. 

O Modelo sociocrático do engenheiro Gerard Endenburg se baseia em regras como: o 
consentimento governa as decisões, a empresa baseia-se em círculos formados por 
funcionários de um mesmo setor, existência da hierarquia de círculos e necessidade de eleição 
de um chefe líder para cada setor (REIJNER, et al, 1994). Baseado nessa teoria, a empresa 
organiza-se em grupos de diferentes assuntos que interagem entre si e dessa maneira consegue 
fomentar a inovação com uma certa autonomia, desde que as propostas estejam alinhadas com 
o posicionamento estratégico definido no pilar de estratégia da empresa. 

 
Fig. 3: Estrutura organizacional da startup 

 

 
 

Contudo, ainda que exista essa autonomia de criação de novos negócios dentro da 
BlackBox, faz-se necessária a formalização de uma metodologia para a Gestão da Inovação. 
Para avançar em frentes de inovação, a empresa precisou criar um framework que organizasse 
o passo a passo, desde a formulação do posicionamento estratégico do novo negócio, até sua 
produção/desenvolvimento e escala. 
 
4.2 Aplicação e resultados 
 

A primeira nova ideia que serviu como o caso para aplicação do framework proposto 
foi o desenvolvimento de um aplicativo celular destinado ao conteúdo. 

O novo produto, ainda que esteja ligado à tecnologia, foge do contexto dos produtos 
vendidos pela BlackBox. Sendo assim, para que não distorcesse ou atrapalhasse qualquer 
processo atual da empresa, decidiu-se tratar essa ideia como um processo a parte, desde sua 
concepção, até o desenvolvimento do aplicativo em si. O processo proposto de gestão de 
inovação é conduzido dentro da área de Projetos e Novos Negócios da companhia, com a 
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participação de mais duas pessoas de fora da empresa, que se juntaram ao grupo para ajudar 
na modelagem de negócios. 

 
Framework Proposto: 

 
À luz das teorias existentes, brevemente aqui referenciadas, criou-se um modelo que 

compilasse processos e ferramentas que conseguissem de uma maneira simplificada guiar o 
passo a passo desde a concepção de um novo negócio até seu desenvolvimento e resultados. 

A ideia do novo produto surgiu entre dois funcionários da empresa. Desde o inicio, foi 
proposto ao grupo de 5 pessoas que tocaria esse projeto, o seguinte modelo de Gestão da 
Inovação: 
 
Fig.4: Framework proposto 

 
 

De posse desse framework, os integrantes do grupo iniciaram o trabalho. As etapas 
seguidas da concepção ao desenvolvimento atual foram: 

 
1) Estruturação inicial da ideia à luz dos conceitos estratégicos clássicos: Baseado na 

teoria estratégica de diversificação de Ansoff (1979), o novo produto proposto é 
diferente dos demais produtos do portfólio atual da empresa e destina-se inclusive à 
novos mercados. Foram utilizadas as seguintes ferramentas para fechar o escopo do 
projeto e definir alguns caminhos cruciais de atuação do produto/serviço: 
(i) Criação da Missão do produto: O grupo de gestores do projeto se reuniu para 

definir qual seria a missão desse novo produto. Definida a missão, alguns 
desdobramentos estratégicos ficaram mais claros e as decisões de atuação mais 
fáceis de serem tomadas entre o grupo. 

(ii) Matriz de priorização do produto: Como a ideia do produto/serviço a ser 
desenvolvido era bastante ampla e poderia tomar caminhos bem diferentes, antes 
mesmo da construção de um protótipo para ser testado em campo foi necessária a 
construção de uma Matriz que ajudasse o grupo a definir focos e prioridades de 
atuação. O produto poderia ter diferentes combinações de funcionalidades 
(features de produto), canais de distribuição e parceiros de negócio. Dentro de 
todas as possibilidades formadas por essas combinações, adotou-se a Matriz de 
prioridades abaixo para se definir qual seria o Escopo de atuação inicial (ainda que 
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pudesse ser revisto caso esta proposta não se confirmasse viável mais ao longo das 
próximas etapas do projeto): 

 
Fig. 5: Matriz de prioridades 

 
Fonte: gestores do projeto. 
 

(iii) Matriz SWOT: Para identificar desde o início as vantagens do negócio proposto, 
adaptou-se uma matriz SWOT, deixando claro  

 
Fig. 6: Matriz swot  
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Fonte: gestores do projeto 
 

(iv) Estudo de mercado: ainda que conceitualmente seja bastante difícil de prever 
demanda e possível receita para um novo produto ou serviço, dada à incerteza do 
ambiente de uma startup, é extremamente importante que se estude o mercado e 
possíveis concorrentes que já existam, mesmo que indiretos. Nesta etapa do 
trabalho, os gestores do projeto levantaram informações sobre: tamanho de 
mercado (clientes potenciais e venda de produtos totais) e crescimentos. 

 
Quadro 2: Mapeamento do tamanho de mercado  

 
Fonte: gestores do projeto 
 

O quadro foi o resultado de um trabalho de dimensionamento de mercado potencial, 
projetando vendas e crescimento do produto em questão. 
 

2) Construção de um Modelo de Negócio: 
 

Fig. 7: Modelo de negócio  

 
Fonte: gestores do projeto 
 

3) Construção de um MPV: Através de um software, desenhou-se todo o aplicativo, 
sendo fiel à: todas as telas que deverão existir no produto inicial proposto; quais as 
funcionalidades do produto; entregas do produto. 

4) Validação do MPV com primeiros clientes: durante o processo de validação desse 
novo produto com alguns clientes, a empresa percebeu principalmente que a solução 
proposta não resolvia nenhum problema de seus clientes. 

5) Perseverar ou Pivotar: o fato dessa nova solução não estar nem um pouco relacionada 
com as emais soluções da empresa e, durante a fase de validação perceber que a 
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solução não resolve um problema real, a decisão da empresa frente à esse novo 
produto prposto foi de pivotar. 
Ao longo de todo o processo, houve acompanhamento metodológico e de consultoria 

de gestão para que cada etapa fosse otimizada. 
 
5 Conclusões e considerações finais 
 

Através do relato de caso pôde observar que quando compara-se empresas 
consolidadas de mercado e empresas nascentes, percebe-se que um dos pontos que as fazem 
ser bastante diferentes é o modelo de gestão que deve ser usado para guiar o caminho de cada 
uma delas. Startups são dinâmicas e flexíveis, logo, precisam de modelos e ferramentas que 
promovam essa velocidade e potencializem seu aprendizado de forma rápida, porém 
consistente. 

Este relato técnico teve como objetivo principal propor um framework para facilitar a 
construção de um Modelo de Gestão de inovação para Startups de tecnologia, propondo 
processos e reunindo ferramentas que guiem a empresa no processo de estruturação de um 
novo produto. Para o desenvolvimento deste projeto, foi feito um levantamento teórico que 
pudesse suportar academicamente as propostas aqui feitas e na sequencia uma proposta de 
modelo. A proposta então, através da metodologia de pesquisa-ação, foi aplicada à realidade 
de uma empresa de tecnologia que passava exatamente pelo momento inicial de uma 
inovação: como se estruturar para que a ideia de um novo produto possa virar um produto 
sustentável no mercado. O framework proposto neste trabalho foi então aplicado na realidade 
desta empresa, passando por cada etapa sugerida. 
 Ao final do processo de pesquisa e análise, ficou evidente tanto a necessidade de ter 
um fluxo que ajude o passo a passo da inovação, como também à aderência do modelo 
proposto. O framework mostrou-se útil e de fácil aplicação ao caso. 
 Após este estudo, fica ainda clara a necessidade de aprofundamento em temas 
relacionados, como por exemplo, métricas robustas de análise financeira do novo produto ou 
negócio, bem como modelos jurídicos que possam suportar a inovação e por fim, modelos de 
investimentos e aceleração que possam ajudar as empresas a levar o projeto adiante caso todo 
o Modelo de Negócio faça sentido e o produto seja validado pelo mercado. 
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