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sucesso de uma empresa 
de tecnologia depende de 
inovação. Por outro lado, 
um produto ou serviço 
inovador podem demorar 
muito mais tempo 

que o desejável para cair nas graças 
dos consumidores, além de drenar 
recursos, o que pode inviabilizar a 
empresa. O que fazer nesse vale de 
incertezas? Transformar riscos 
em oportunidades para o desenvol-
vimento rápido e barato e contar com 
a ajuda dos próprios interessados em 
pagar a conta. E essa a nova corrente 
de pensadores e empreendedores 
do Vale do Silício, que têm à frente o 
professor de Stanford Steve Blank, 
responsável pelo conceito de customer 
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development, e o empreendedor Eric 
Ries, criador do termo lean startup. 
Os dois conceitos têm como objetivo 
dar fôlego extra aos negócios digitais. 
Ries diz que o modelo tradicional é 
responsável pela morte prematura de 
startups. Para ele, empresas nascentes 
precisam extrair a eficiência máxima 
dos seus recursos, com processos 
ágeis e ferramentas acessíveis. Esse 
modelo enxuto é o que caracteriza a 
lean startup. E, se o empreendedor 
não tem um investidor à vista, a prática 
recomendada é o bootstrapping, 
método de financiamento com 
recursos próprios e dos clientes, que 
dispensa aportes. Confira aqui três 
exemplos de empresas brasileiras que 
já embarcaram nessa nova onda. 

O CLIENTE TEM RAZÃO 
Balão de ensaio Com o feedback dos próprios 
usuários, a Overmedia testou vários formatos até 
chegar ao que o seu público queria: ferramentas 
para avaliar o usuário de vídeos na internet. 

O método A idéia de testar um produto ou ser-
viço com o público-alvo do mesmo é a base do cus-
tomer development, metodologia criada pelo ex-
empreendedor serial Steve Blank, professor em 
Stanford, Berkeley e Columbia. Blank notou que a 
maioria das startups de sucesso conseguiu prospe-
rar porque foi capaz de determinar o que ele cha-
mou de market fit e product fit, algo como o mer-
cado e o produto mais adequados. O método para 
chegar até isso é lançar uma versão minimamente 
viável e desenvolver o produto — e o próprio mo-
delo de negócio — a partir dos feedbacks do mer-
cado. A versão inicial deve ser simples, com poucas 
funções, e aberta apenas a um grupo de clientes 
e colaboradores qualificados, capazes de dar ava-
liações positivas e negativas. A partir das respos-
tas, o produto e a empresa vão sendo construídos. 
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início da operação, os sócios perceberam que o merca-
do era pequeno e já estava saturado. Sondaram então 
outras hipóteses, como transmissão de TV via internet 
e hospedagem de vídeos educacionais. Todas foram 
abortadas depois de perceberem, a partir da sonda-
gem com usuários, que havia pouco interesse no pro-
duto ou que o mercado não era vantajoso. 

Para não ser uma empresa de vídeo on-line igual a 
outras tantas, a Overmedia lançou outros balões de 
ensaio. Os clientes disseram que, além de hospedar os 
vídeos, queriam ter ferramentas que pudessem avaliar 
o público e a forma como consumia os filmes. "Cons-
truímos uma versão beta, com algumas funcionalida-
des, e enviamos para uma pequena base de clientes 
testarem", diz Daniel Uchôa, fundador da Overme-
dia "As funções do nosso produto foram definidas de 
acordo com o interesse dos consumidores", conta. 

Dica do empreendedor "É importante encontrar 
pessoas que possam fazer avaliações ponderadas 
sobre o seu produto, com embasamento técnico", 
diz Daniel Uchôa. 

"O customer development ajuda o empreendedor a 
enxergar seu produto e seu público sem desperdí-
cio de energia", diz Franco Lazzuri, especialista em 
negócios digitais do Centro de Inovação, Empreen-
dedorismo e Tecnologia (Cietec), incubadora ins-
talada na Universidade de São Paulo. 

Uma empresa que usa o método de customer de-
velopment parte da premissa de que só tem hipó-
teses em relação ao mercado — quando são com-
provadas, por meio da avaliação dos clientes, aí sim 
elas se tornam um fato. Tanto que a definição do 
produto ou serviço e do modelo de negócio com-
põe a última etapa na criação da empresa, prece-
dida pela descoberta de quem é o consumidor, do 
que ele quer consumir e de quanto está disposto a 
pagar. Se, no meio do caminho, se percebe que al-
guma das hipóteses não estava correta, a empresa 
pode reformular o produto e o próprio negócio sem 
desperdiçar energia. "O processo de customer de-
velopment funciona como uma pesquisa de merca-
do acessível às startups", afirma Marcelo Amorim, 
fundador da Jacard Investimentos. "A agilidade de 
respostas em tempo quase real, somada ao custo 
acessível para mapear o mercado e o produto, per-
mite que empresas surjam rapidamente e com o fo-
co exato em seu mercado", diz. 

Na prática A Overmedia começou como empresa de 
mídia indoor e mudou de rumo pelo menos três vezes, 
sempre orientada pelas respostas dos seus próprios 
clientes. O plano inicial era criar sistemas para exibir 
programação interna de vídeos em hospitais. Logo no 

CÓDIGO LIVRE E AGIL 
Bom e barato Para ter qualidade, rapidez e garan-
tia de continuidade no desenvolvimento de seus 
softwares, a Agrofficio escolheu uma plataforma de 
código aberto, popular entre os programadores. 

O método Para o empreendedor Eric Ries, que ela-
borou a metodologia, a lean startup não é neces-
sariamente uma empresa que não gasta dinheiro, 
mas sim um negócio eficiente, que não consome 
recursos até o empreendedor ter certeza de que o 
desembolso será útil. Como o foco está no cliente 
e em suas respostas, o resultado, segundo Ries, é 
um produto de alta qualidade. Por não ter como — 
ou não querer—investir grandes somas de dinhei-
ro, startups que utilizam os modelos lean desen-
volvem seus produtos sobre plataformas livres e 
ferramentas de código aberto. Para escrever os có-
digos, lançam mão de metodologias ágeis de desen-
volvimento de software, que garantem a entrega rá-
pida dos produtos devido ao uso de padrões pouco 
burocráticos e predeterminados. Como o dinheiro 
é escasso, eventuais investimentos só são realiza-
dos quando as premissas do negócio forem valida-
das por meio do customer development. 

Na prática A Agrofficio seguiu à risca o tripé con-
ceituai da lean startup, elaborado por Ries: 1) utili-
zar tecnologias gratuitas e de código aberto; 2) usar 
metodologias ágeis para desenvolver software; 
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development. A empresa escolheu a Java, uma das 
plataformas mais utilizadas pelos programadores, 
para ser a base de desenvolvimento dos seus soft-
wares, voltados para o agronegócio. "Além do pre-
ço, prezamos pela qualidade da ferramenta", diz o 
fundador, Winston França. "Escolhemos essa pla-
taforma porque sabíamos que não comprometeria 
nosso produto e que teria vida longa." 

Um dos principais cuidados na hora de escolher 
ferramentas de código aberto é conferir a comuni-
dade de desenvolvedores e usuários e a política de 
continuidade. Um grande número de adeptos da so-
lução mostra a sua popularidade e aumenta as chan-
ces de aprimoramento contínuo. Se o número for 
pequeno, há risco de gargalo, atrasos e problemas 
nas atualizações. Outro aspecto a ser checado é a 
compatibilidade da ferramenta com outras aplica-
ções, diz Lazzuri, do Cietec. "Quando uma empresa 
adota ferramentas de código aberto, é fundamental 
que analise a integração das diversas ferramentas 
que serão utilizadas", diz. 

Atentos ainda a outros métodos compatíveis com a 
filosofia lean, os sócios da Agroffirio flertaram com o 
bootstrapping: no início da operação, para ter dinheiro 
em caixa, prestaram serviços de consultoria 

Dica do empreendedor "Freqüente fóruns so-
bre plataformas de desenvolvimento de software 
e esteja atualizado sobre as tendências de uso das 
ferramentas livres. A descontinuidade de alguma 
delas, quando a startup já lançou seu produto, po-
de ser um golpe fatal para a empresa", diz o funda-
dor, Winston França. 

DINHEIRO MEU 
Independência Os fundadores do Ningo vende-
ram bens pessoais para financiar o desenvolvimen-
to de uma versão inicial mínima do buscador. 

O método Fazer o bootstrapping de uma startup 
quer dizer engrenar o negócio sem recorrer a inves-
tidores. A lógica desse tipo de empresa diz que o fi-
nanciamento tem de vir por meio do pagamento dos 
clientes. Muitas fazem isso por feita de opção. Outras, 
por temerem que a interferência dos investidores le-
ve o negócio para rumos distantes dos imaginados 
pelos fundadores. Uma empresa que usa as metodo-
logias lean não faz, necessariamente, bootstrapping. 
Mas uma que faz bootstrapping tem maiores chances 
de sobrevivência se usar as práticas lean. 

Os idealizadores do bootstrapping, entre eles o 
indiano Bijoy Goswami, conceberam o processo 

em três etapas básicas. A primeira é a idealização, 
quando o empreendedor tem apenas hipóteses so-
bre o produto e o negócio e precisa confirmá-las no 
diálogo com o mercado. Se uma startup que conta 
com investidores não deve gastar energia desen-
volvendo produtos sem antes validar suas hipóte-
ses, as que não têm apoio financeiro devem levar 
isso mais a sério ainda. 

Quem se encontra nessa situação geralmente tem 
um emprego fixo e se concentra na própria empresa 
apenas no tempo livre. Não tem funcionários e só os 
contrata quando não há outra opção. Quando as hipó-
teses forem validadas, chega-se à segunda etapa, com 
o sombrio nome de Vale da Morte. É hora de construir 
o produto minimamente viável e vendê-lo. É impres-
cindível que o processo seja rápido, pois a empresa 
não tem muita gordura para gastar. A terceira fase é 
ado crescimento, quando o empreendedor busca dar 
escala ao negócio. Nesse momento, quem não rece-
beu aportes iniciais tem maiores chances de vender 
sua idéia, já consolidada, a investidores. Para os ad-
miradores do bootstrapping, porém, há uma questão: 
por que agora, que a empresa já tomou embalo, o em-
preendedor deveria abrir mão de parte dela? A fim de 
garantir receita e seguir independentes de investido-
res, muitos negócios nesse formato passam a vender 
produtos e serviços paralelos, mas que cabem no es-
copo de competências da equipe inicial. 

Na prática Paulo Vieira era o diretor de TI de uma 
empresa quando sua sogra perguntou a viabilidade 
de criar um serviço de comércio eletrônico. Ele gos-
tou da idéia e chamou o amigo Luiz Leite, também 
da área de tecnologia, para ser seu sócio. Os dois 
venderam bens pessoais e mudaram seu padrão de 
vida para financiar a empresa e desenvolver uma 
versão inicial mínima do produto: um buscador de 
produtos. Além de comparar o preço em diferentes 
lojas, o Ningo é capaz de determinar onde é mais 
vantajoso comprar cada item de uma cesta e cen-
traliza os desembolsos a diversas lojas em um úni-
co pagamento, em sua própria plataforma. 

Os empreendedores chegaram ao modelo ide-
al após muitos testes e depois da validação pelos 
usuários, mas ainda com despesas em tecnologia 
que não conseguiam bancar. Conversaram então 
com os fornecedores. "Ofereci parte da sociedade 
a um deles e a relação se tornou vantajosa para to-
dos", diz Vieira. O novo sócio envolveu-se no negó-
cio, contribuiu com sugestões e contatos e a tecno-
logia foi obtida sem custos. 

Dica do empreendedo r "Para dar certo, uma 
empresa que faz bootstrapping tem de se assen-
tar sobre a paixão e as competências técnicas dos 
empreendedores", diz Vieira. 

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 271, p. 78-82, ago. 2011.




