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GLOSSÁRIO 
BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 

Ferramenta de gestão estratégica, que permite desenvolver e delinear 
modelos de negócio novos ou existentes. Funciona como um mapa visual 
composto por nove blocos, elementos que compõe o modelo de negócio. 

BUSINESS MODEL ENVIRONMENT (BME) 

A proposta de valor e o modelo de negócio não são criados em vácuo, 
mas sim construídos a partir da sua inserção num contexto. Importa, 
portanto, ter uma noção da imagem geral onde o projecto se insere e 
mapear o ambiente no qual se fazem as escolhas estratégicas. Como tal, 
é com a Tela do BME que se analisam as quatro áreas: forças de 
mercado, tendências-chave, forças da indústria e forças 
macroeconómicas. 

DESIGN THINKING 

Método prático e criativo que permite encontrar e/ou desenvolver 
soluções que respondam às necessidades ou desejos de um grande 
número de pessoas. Esta metodologia coloca as pessoas como sendo o 
core da solução o que implica criatividade para geração de soluções e 
conhecimento para analisar e adaptar as soluções para o contexto em 
análise. O seu principal foco é que, ao entender os métodos e processos 
que designers usam ao criar soluções, indivíduos e organizações possam 
ser mais capazes de se conectar e melhorar os processos de criação a 
fim de elevar o nível de inovação. 

LEAN STARTUP 

Metodologia desenvolvida desenvolvido por Eric Ries que exibe um 
processo/metodologia que visa um trabalho de identificação e eliminação 
de desperdícios nos processos, durante o desenvolvimento da ideia e ou 
produto/serviço, de modo a diminuir os custos e os esforços para atingir 
os resultados mais rapidamente e de forma sustentável. A aplicação 
desta metodologia permite agilizar os processos e potenciar a tomada de 
decisão, em cada fase do desenvolvimento, fazendo com que o 
produto/serviço chegue mais depressa ao mercado. 

PIVOTAR 

Acto de pivotar significa mudar/adaptar o MVP ou a estratégia depois de 
a testar e de perceber o que estava errado. 

PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL 

O MVP é uma versão do produto/serviço (proto-produto) que deve 
permitir ao empreendedor e respectiva equipa recolher, no mercado, a 
maior quantidade de informação e de aprendizagem validada, com maior 
rapidez e com menor esforço. 

VALUE PROPOSITION CANVAS (VPC) 

O VPC ajuda a criar o valor que os clientes desejam receber. É uma tela 
que permite, de um modo simples, entender as necessidades dos 
clientes e projectar produtos e serviços que os mesmos desejam. O VPC 
ajuda a desafiar, projectar e construir a Proposição de Valor da empresa 
de um modo estruturado. 
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INTRODUÇÃO 
Este Guia de Metodologias LEAN STARTUP surge de uma necessidade 
de facultar aos empreendedores e empresários ferramentas que os 
ajudem a empreender novos negócios de forma mais RÁPIDA, ÁGIL e 
SUSTENTÁVEL. 

Vivemos numa época de oportunidades de inovação, sem paralelo. 
Constroem-se mais produtos do que nunca, mas a maioria deles falha no 
mercado – não porque não se completou o que se propôs construir, mas 
porque se desperdiçou tempo, dinheiro e esforço para construir o produto 
errado. 

A maioria das startups falha, não porque não conseguem construir o que 
se propuseram construir, mas porque perdem tempo, dinheiro e 
despendem muito esforço para construir o produto errado. Segundo o 
autor, esta falha resulta de uma falta de "compreensão do problema" 
adequada desde o início, daí explicitar o “problema” como um elemento 
principal do canvas. 

Uma vez que se compreende o problema, está-se numa melhor posição 
para definir uma solução possível. Muitas vezes o empreendedor 
apaixona-se pela primeira ideia ficando refém e dificilmente capaz de 
fazer evoluir ou destruir a ideia inicial. Manter a caixa da “solução” 
pequena também se alinha bem com o conceito de "Produto Mínimo 
Viável" (MVP). 

As startups precisam de um processo sistemático que permita examinar 
rapidamente as ideias para novos produtos e serviços e aumentar as 
hipóteses de sucesso. 

As startups funcionam num contexto de grande incerteza, muitas vezes 
não sabendo quem são efectivamente os seus clientes ou o seu produto, 
sendo difícil dominarem todos os aspectos de que necessitam para 
desenvolverem o seu negócio e colocá-lo no mercado de uma forma 
competitiva, numa perspectiva de médio e longo prazo. 

Existe ainda uma grande apetência para a realização de planos de 
negócio e uma pesquisa completa do mercado, como se as startups 
constituíssem uma empresa, em ponto pequeno. Mas, isso não funciona. 
As startups são dinâmicas, evolutivas e têm um “motor” que funciona em 
elevada rotatividade, não se coadunando com os processos tradicionais 
de análise e planos de negócio a pelo menos 5 anos. Estima-se 
actualmente que cerca de 75% das startups falham. 

A METODOLOGIA LEAN STARTUP surge numa perspectiva de diminuir 
o risco associado ao processo. Favorece a experimentação relativamente 
a planos muito elaborados, o feedback dos clientes sobre a intuição do 
empreendedor e uma abordagem iterativa sobre a tradicional “grande 
abordagem do plano de negócios”. 

Ainda que a metodologia só tenha alguns anos, os seus conceitos como 
o produto mínimo viável – MVP e a “PIVOTAGEM” – tomaram expressão 
rapidamente no mundo das startups. 
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A metodologia não está completamente disseminada e todos os seus 
conceitos apreendidos, mas as novas empresas utilizam-na cada vez 
mais, seja para melhorar as oportunidades de sucesso, seguindo os seus 
princípios, seja para “falhar rapidamente” e continuar a aprender. 

Com o intuito de facilitar a leitura ao empreendedor, o presente Guia foi 
pensado e estruturado em seis partes. 

Do Capítulo 1 ao Capítulo 5 são apresentadas metodologias de lean 
startup para cada fase da evolução da hipótese / ideia / negócio. 

O último capítulo, Capítulo 6, pretende dar a conhecer ao empreendedor 
quais os mecanismos de apoio que existem na Região a que poderá 
recorrer. 
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O EMPREENDEDOR E A 
IDEIA 
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
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1 // O EMPREENDEDOR E A IDEIA 

1.1 / O EMPREENDEDOR 
O empreendedor deve ter acima de tudo uma atitude empreendedora 
caracterizada pela capacidade de ambição, realização e resiliência. Estes 
são aspectos cruciais para a identificação de uma oportunidade ou de um 
problema no mercado. 

Adicionalmente existem competências e conhecimentos que alicerçam 
um projecto empreendedor de sucesso e capaz de criar valor, como é o 
caso da capacidade criativa e inovadora, do conhecimento do mercado e 
do produto/serviço a ser desenvolvido (conhecimento técnico). Pode-se 
afirmar que um empreendedor deve ter competências técnicas, pessoais 
e de gestão. 

A capacidade de arriscar é um aspecto que também é relevante neste 
âmbito do empreendedorismo, assim sendo é essencial encontrar formas 
de minimização desse risco.  

Para tal é possível recorrer a inúmeras ferramentas que agilizam 
processos, etapas e permitem validar as ideias e consequentemente os 
produtos/serviços. 

Algumas competências podem ser inatas aos empreendedores, no 
entanto, todas podem ser trabalhadas. 

É importante o empreendedor fazer uma avaliação, análise e reflexão 
sobre: 

 Quais as competências que possui 

 Quais as competências que se aplicam ao projecto que pretende 
desenvolver 

 Quais as competências que deve procurar para incluir 
elementos, na equipa promotora, que possam acrescentar valor 
ao Projecto. 
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Durante todo o processo do desenvolvimento de uma ideia de negócio os 
empreendedores vão aprendendo, “crescendo”, testando e produzindo 
para terem sucesso, pode-se assim considerar que passam por várias 
fases, como podemos ver no quadro seguinte: 

Tabela 1 / Fases do empreendedor 

Fase I 
Empreendedores são 
artistas 
(CRIATIVIDADE) 

O sigilo não deve ser uma estratégia. 

Ser diferente, mas certificar-se que esta diferença 
é importante (para ao mercado). 

Devem testar as suas hipóteses, mais arriscadas, 
o mais cedo possível. 

Fase II 
Os artistas precisam 
de comer 
(RENTABILIZAR) 

Ganhar dinheiro é uma competência. 

Um modelo de negócio é o verdadeiro produto. 

Partilhar ideias é fundamental para que estas se 
disseminem. Conseguir isto é a chave para 
começar um modelo de negócio. 

Fase III 

Os artistas devem 
reinventar-se 
constantemente 
(DESTRUIÇÃO -> 
PROPÓSITO) 

Uma vez que as necessidades básicas são 
satisfeitas, os empreendedores procuram um 
propósito. 

Ter mais paixão pela solução, do que pelo 
problema, é um erro. 

Amar o problema, não a solução. 

Fonte: B’TEN adaptado de “The Entrepreneur with a Thousand Faces”, Ash Maurya 

 

FASE I 

Esta é a fase inicial, na qual os empreendedores começam do “zero” e 
ainda têm um caminho pela frente para percorrer. Por vezes é difícil, mas 
este é um desafio interessante para os empreendedores. 

Estes têm de analisar os problemas e oportunidades de mercado e 
construir uma solução adequada (por vezes há necessidade de educar o 
mercado). 

O risco é algo constante nesta fase e deve ser encarado de forma 
resiliente, porque quanto mais depressa “a ideia falhar”, mais rápido se 
pode desenvolver outra ideia que realmente valha a pena e desta forma 
alcançar o sucesso. Esta noção é suportada pela abordagem de testar, 
validar e pivotar (analisar resultados e readaptar). 

FASE II 

Encontrar clientes e vender o produto/serviço são o foco desta fase, para 
se poder rentabilizar a aposta realizada. 

É necessário ter sempre presente que a solução apresentada 
(produto/serviço) não é por si só o êxito do empreendedor, devendo 
então desenvolver uma política de preços (por exemplo, baseada no 
custo onde é colocada uma margem sobre o preço de custo ou baseada 
no preço onde é necessário perceber qual o valor que quem compra está 
disposto a oferecer) que possibilite criar uma oferta que os clientes não 
possam recusar. 
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FASE III 

Os problemas do mercado são o foco nesta fase, uma vez que os 
clientes são extremamente exigentes e as suas necessidades estão em 
constante mudança. 

O empreendedor deve ter a capacidade de reinventar os seus 
produtos/serviços ou desenvolver novas soluções que vão de encontro 
aos problemas identificados e assim manter os clientes constantemente 
satisfeitos. 
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“You need oxygen to live, but don’t live for 
oxygen. Once your basic needs are met, 
entrepreneurs look for something more. They 
look for purpose.” 

Ash Maurya 
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1.2 / CRIAÇÃO DE IDEIAS (IDEATION) 
O processo criativo e inovador está a ter cada vez mais importância 
dentro destas temáticas. Este processo faz, na maioria das situações, a 
diferença entre os casos de sucesso e de insucesso. 

No desenvolvimento de um Projecto empreendedor é crucial ter forte 
capacidade de gerar ideias, de adaptá-las às necessidades/problemas 
dos segmentos alvo e uma forte capacidade de resiliência valorizando as 
metodologias de lean startup e minimizando os tempos de entrada no 
mercado ou de alteração do Projecto. Entenda-se, que, este é um 
processo de tentativa erro, de teste e validação e de constante adaptação 
à volatilidade do mercado. 

 

Existem várias ferramentas metodológicas que ajudam na estruturação 
dos processos e consequentemente no aumento da consistência da ideia 
e do projecto. 

Por norma, estas ferramentas seguem uma sequência (passos) lógica e 
definida que permitem uma abordagem mais iterativa, criativa e 
inovadora, potenciando os ideais de uma metodologia de LEAN 
STARTUP. 

A inovação é um processo complexo e imprevisível, sendo importante 
apostar numa abordagem metodológica sólida que permita validar e 
testar as ideias junto de potenciais alvo e assim reduzir/minimizar tanto 
custos financeiros como temporais. 

Uma ferramenta bastante intuitiva e que ajuda neste processo de criação 
de ideias é a “Fast Idea Generator” (Gerador Rápido de Ideias), 
desenvolvida pela DIY – Development Impact and You, que permite 
pensar de forma diferente, face ao normal/habitual, analisando várias 
perspectivas que possibilitem a resolução de problemas no mercado, 
quer seja através da geração de uma nova ideia ou da consolidação de 
uma já existente. 

O grande objectivo desta ferramenta é fazer com que os 
empreendedores reflictam sobre a sua ideia inicial e estendam “a 
imaginação” aplicando vários cenários relativamente à mesma. 

Posteriormente deve ser definido o conceito (ideia) a partir da análise das 
ideias geradas e selecção das que melhor se adequam na resolução dos 
problemas do mercado. 
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As várias abordagens que podem ser aplicadas nesta ferramenta são 9, 
como podemos ver na Figura 1, nomeadamente: 

 Inversão – Alterar a ideia 180º, mudando totalmente a sua lógica  

 Integração – Juntar a ideia com outras já existentes e verificar se 
faz sentido agregá-las 

 Extensão – Alargar o leque de características/capacidades da 
ideia 

 Diferenciação – Transformar a ideia de forma a dar resposta aos 
vários segmentos 

 Adição - Acrescentar algo à ideia e verificar se mantém a 
consistência ou se carece de aprofundamento 

 Subtracção – Retirar algo à ideia e verificar se mantém a 
consistência ou se carece de aprofundamento 

 Tradução – Encontrar “práticas comuns” de outras ideias e/ou 
actividades que possam ser aplicadas à ideia  

 Enxerto – Tornar a ideia como uma parte de outras ideias e vice-
versa (encontrar pontos comuns entre as “variáveis” da ideia) 

 Exagero – Transformar a ideia pelo uso de uma perspectiva 
“radical” que se afaste da lógica comum das coisas 

Figura 1 / Fast Ideia Generator (Gerador Rápido de Ideias) 

 

Fonte: adaptado de "DIY toolkit" 

 

 

Para além da ferramenta “Fast Idea Generator” existem outras que facilitam 
também no processo de geração e validação de ideias, tais como: 
- Mapas Mentais 
- SCAMPER (Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Procurar outros usos, 
Eliminar e Rearrumar) 
- PNI (Positivo, Negativo e Interessante) 
- TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de Problemas) 
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DA IDEIA AO NEGÓCIO 
FOCAR NO PROBLEMA E NÃO 
NA SOLUÇÃO 
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2 // DA IDEIA AO NEGÓCIO 

2.1 / DESIGN THINKING 
O Design Thinking é uma abordagem criativa que pode ser traduzida pela 
intersecção de três factores: atractibilidade, aplicabilidade, viabilidade. 

Figura 2 / Factores de intersecção que originam a inovação em 
Design Thinking 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking For Libraries”, 1ª Edição, IDEO 

Carateriza-se por ser um processo intimamente empático e intuitivo, 
habilidades que inerentemente todos têm, mas muitas vezes ignoramos. 
Ou seja, tem por base a nossa capacidade intuição, reconhecimento de 
padrões, construção de ideias que se completem emocional e 
racionalmente, de modo a culminar na expressão dessas ideias através 
da acção. 

PROCESSO 

O processo de Design Thinking compreende três fases: inspiração, 
conceptualização e iteração. 

Neste processo, quando uma ideia transita para uma “oferta sustentável” 
dá-se o nome de “escalabilidade” o que significa que a ideia passou a ter 
um impacto mais amplo e uma capacidade de efeito na mudança 
organizacional e até sistémica. 
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Figura 3 / Processo de Design Thinking 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking For Libraries”, 1ª Edição, IDEO 

Através da inspiração nascem ideias, e a criação de soluções 
significativas tem início com a busca de inspiração no mundo ao seu 
redor, sensibilizando-se para uma compreensão das necessidades das 
pessoas. Seguindo-se a fase de geração de ideias onde se pretende 
transformar inspiração em insights que se tornarão a base para o design 
tangível, ou seja para formar a ideia concreta. Terminado o processo, 
entra-se na fase de iteração onde se maturam as ideias tendo por base o 
feedback dos utilizadores. 

Figura 4 / Processo de Design Thinking: as etapas 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking For Libraries”, 1ª Edição, IDEO 
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ABORDAGEM 

A abordagem nesta metodologia é baseada em três pilares: centrar no 
cliente, “aprender a fazer” (learning by doing) e experimentar. 

Figura 5 / Abordagem de Design Thinking 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking For Libraries”, 1ª Edição, IDEO 

COMO UTILIZAR A FERRAMENTA 

 

Com a preparação certa, a fase de inspiração capacita o empreendedor 
para novas experiências e perspectivas, é uma exploração activa e 
constante do que está ao seu redor. 

 Passo 1: Ganhar empatia 

A empatia é a base de um processo de Design Thinking centrado no 
ser humano, e como tal é preciso observar – ver os utilizadores e o 
seu comportamento no contexto do seu dia-a-dia; empenho – 
interagir e entrevistar os utilizadores através de entrevistas curtas e 
programadas; imergir – experienciar o que o utilizador experimenta. 

Para tal, é necessário identificar um segmento alvo (target) de 
beneficiários específicos, uma vez que não se pretende uma solução 
que sirva todos os utilizadores, mas sim resolver o problema de um 
determinado grupo de pessoas. 

Tal facto não invalida que outros grupos gostem da ideia, no entanto 
como ponto de partida ajuda limitar um problema/solução para um 
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grupo-alvo específico e significativo. O foco são as necessidades do 
utilizador e não as do empreendedor. 

 Entrevistar 
 Aprofundar a entrevista 

Figura 6 / Design Thinking: empatizar 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking Process Guide”, Institute of Design at Stanford 

 

 Passo 2: Reformular o problema 

Com a criação de empatia e entendimento do problema do segmento 
alvo é necessário reformular a ideia inicial para ir de encontro às 
suas necessidades. É nesta fase que se descrevem as necessidades 
sentidas bem como as ideias e conhecimentos que foram revelados. 

 Capturar as descobertas 
 Descrever o problema 

Figura 7 / Design Thinking: definir 

 
Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking Process Guide”, Institute of Design at Stanford 
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Nesta fase, pretende-se gerar alternativas radicais, ou seja, dar “asas à 
imaginação” e formular o máximo de ideias possíveis, claro que sem 
esquecer o foco que é responder às necessidades do segmento alvo. 

 Passo 4: Geração de ideias 

O objectivo da geração de ideias é explorar um espaço de soluções 
amplo – tanto em quantidade como em diversidade, e a partir desse 
leque de ideias construir, posteriormente, protótipos para testar com 
os utilizadores. 

Posteriormente em entrevista com os utilizadores, para partilhar as 
soluções, o objectivo não é defender aquelas soluções, mas sim 
ouvir a opinião e escutar as suas necessidades. 

 Esboçar 5 maneiras radicais (ou mais se assim o entender) de 
satisfazer as necessidades dos utilizadores 

 Partilhar soluções e recolher feedback 

Figura 8 / Design Thinking: conceptualização de ideias 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking Process Guide”, Institute of Design at Stanford 

 Passo 5: Gerar ideias com base no feedback 

Atendendo ao feedback obtido, neste passo pretende-se construir 
uma nova solução que englobe as sugestões obtidas, criando assim 
uma solução melhorada e “feita à medida” para responder às 
necessidades dos utilizadores. 

 Reflectir e gerar uma nova solução 
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Figura 9 / Design Thinking: iterar 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking Process Guide”, Institute of Design at Stanford 

 

 

 

Nesta fase, pretende-se alcançar a experimentação através de um 
protótipo e recolher feedback sobre o mesmo para posterior 
desenvolvimento do seu conceito. 

 Passo 6: Protótipo e teste 

Prototipagem é um processo através do qual se constrói um modelo 
simples – um protótipo – para permitir visualizar a ideia e validar a 
sua adequação, forma e utilização junto do segmento alvo. Os 
protótipos são mais bem-sucedidos quando é possível experimentá-
los e interagir com eles. A informação obtida com essas interacções 
pode ajudar a conduzir uma empatia mais profunda, bem como 
moldar soluções bem-sucedidas. 

 Construir um protótipo 
 Partilhar e recolher feedback 
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Figura 10 / Design Thinking: prototipar e testar 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking Process Guide”, Institute of Design at Stanford 
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“Building something nobody wants is the 
ultimate form of waste.” 

Eric Ries 
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2.2 / IDENTIFICAR E AVALIAR OPORTUNIDADES 
De uma forma em geral, as oportunidades derivam de necessidades 
sentidas pelo mercado, em que os clientes sentem que os produtos ou 
serviços que têm à sua disposição não satisfazem as suas necessidades, 
são demasiado complexas, satisfazem-nas de forma incompleta ou por 
um preço demasiado elevado. 

Neste caso, as empresas devem identificar as necessidades do mercado 
ou de segmentos específicos de clientes, de forma a gerar soluções que 
vão ao seu encontro. 

Por outro lado, muitas vezes existem processos de inovação que dão 
lugar a produtos para os quais ainda não existe um mercado, ou seja, é o 
próprio produto/serviço que vai criar a necessidade/problema no seu 
utilizador. Normalmente trata-se de processos disruptivos, quase sempre 
associados a novas tecnologias que mudam por completo o panorama 
em que vão intervir, gerando novos produtos/serviços e novos 
utilizadores – REVOLUÇÃO. 

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster 
horses.” – Henry Ford 

A mudança é um processo que pode ser incremental, evolutivo ou 
revolucionário, dependendo do que se está a criar (oferta) e para quem 
(utilizadores), no entanto quanto mais rápida é esta mudança mais rápida 
tem que ser a resposta perante o desafio. 

 

Figura 11 / Processo de mudança: oferta vs utilizadores 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Design Thinking For Libraries”, 1ª Edição, IDEO 
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O MODELO DE NEGÓCIO 
ANALISAR E ESTRUTURAR UMA 
IDEIA DE NEGÓCIO 
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3 // O MODELO DE NEGÓCIO 
Ter uma ideia de negócio que consideramos FENOMENAL, nem sempre 
corresponde à verdade, assim como, uma ideia que parece à partida 
fraca, depois de trabalhada, analisada e estruturada pode transformar-se, 
dando lugar a um negócio competitivo e sustentável. 

A elaboração de modelos de negócio, segundo uma determinada 
metodologia, possibilita a análise e estruturação da ideia pondo a 
descoberto fragilidades e potencialidades, possibilitando mitigar as 
primeiras e desenvolver e reforçar as segundas. 

Possibilita ainda que se possa testar e validar uma ideia alocando poucos 
recursos e meios, evitando desperdício de tempo e dinheiro, numa fase 
prévia. 

3.1 / O QUE É UM MODELO DE NEGÓCIO 
Existem várias formas de definir o que é um Modelo de Negócio, neste 
Guia, partilhamos a definição proposta por Alexander Osterwalder e que 
diz que: 

“Um MODELO DE NEGÓCIO descreve a lógica de como uma 
organização CRIA, PROPORCIONA e OBTÉM VALOR.” 

Um modelo de Negócio pode ser apresentado num documento objectivo, 
sintético e facilmente perceptível. 

Um Modelo de Negócio tem que ser um documento “dinâmico” que 
facilmente se mostre a um potencial investidor, que não se “afunde” em 
revisões complexas, num mundo cada vez mais global e em permanente 
mudança que não comporta deseconomias de tempo. 

Muitas vezes, estabelece-se alguma confusão entre o que é um Modelo 
de Negócio e um Plano de Negócios e para que servem estes 
instrumentos. 

O Plano de Negócio é um documento estruturado e pormenorizado onde 
se descreve o que é o negócio, os objectivos a atingir e a estratégia para 
os atingir, incluindo assim o Modelo de Negócio e os Planos 
Operacionais para o concretizar. 

O Modelo de Negócio deve ser apresentado de forma facilmente 
perceptível por qualquer pessoa, idealmente de forma esquemática para 
facilitar a visualização das interacções entre os seus elementos. 
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“A startup doesn’t need to do everything, just 
need to do one thing, but very well done.” 

Steve Blank 
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3.2 / ESTRUTURAR O MODELO DE NEGÓCIO 
A Tela do Modelo de Negócio – Business Model Canvas (ver Figura 12) é 
uma ferramenta de gestão estratégica, que permite desenvolver e 
delinear modelos de negócio novos ou existentes. Funciona como um 
mapa visual composto por NOVE BLOCOS, elementos que compõe o 
modelo de negócio. De uma forma muito elementar, o Business Model 
Canvas (BMC) estrutura um plano de negócios de uma forma simples e 
intuitiva permitindo uma visão global sobre todos os aspectos do negócio 
ao mesmo tempo. 

Tendo sido proposto inicialmente por Alexander Osterwalder, o BMC 
disseminou-se a nível mundial como uma ferramenta bastante intuitiva e 
popular, uma vez que se carateriza por ser: 

 Rápido 

Uma vez que permite uma visão geral de todos os aspectos-chave 
do negócio, possibilitando ao empreendedor perceber mais 
facilmente o que é relevante para o seu negócio. 

 Conciso 

A tela força a escolher os conceitos/termos com cuidado e de forma 
objectiva. Constitui-se como uma óptima prática para testar a 
essência do produto. 

 

 

 Facilmente partilhado 

Um modelo de negócio de página única é muito mais fácil de 
partilhar com outros, o que significa que ele será lido por mais 
pessoas e provavelmente será também mais facilmente 
compreendido e actualizado. 
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Figura 12 / Tela do modelo de negócios – BMC 

 

Fonte: B’TEN 
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3.2.1 Como aplicar o Business Model Canvas (BMC)? 
A aplicação do BMC contribui de forma significativa para a construção 
rápida e visual de novos produtos ou serviços. 

O objectivo no exercício de preenchimento da Tela do Modelo de 
Negócio é extrair uma proposta de valor que atenda e potencie os 
principais objectivos desejados, antes de partir para a formatação do 
produto ou serviço. 

Para preencher a Tela é recomendado utilizar post-its, pois são fáceis de 
colocar e remover, facilitando a exploração de novas ideias. 

A Tela pode ser subdividido em duas grandes dimensões, sendo a 
dimensão mais à direita considerada aquela que possui os elementos 
mais subjectivos e "emocionais" – VALORES e os elementos da parte 
esquerda os mais estruturais e lógicos – EFICIÊNCIA. 

Sugere-se o preenchimento do Canvas da direita para a esquerda, pois 
assim é possível conhecer primeiro os anseios e desejos dos envolvidos 
para, em seguida, começar a defini-los de forma mais concreta. 

PASSO 1 – SEGMENTO DE CLIENTES 

O bloco Segmentos de Clientes (Customers Segments), vai permitir 
mapear para quem se está a criar valor e quem são os potenciais clientes 
para os objectivos pretendidos. 

Os segmentos de clientes podem ser genéricos (geográficos, por grupos 
etários, por sexo, por níveis de rendimento) ou de nicho (focados em 
categoria). 

PASSO 2 – PROPOSTA DE VALOR 

No bloco Proposta de Valor (Value Proposition) são criadas propostas 
que respondem às necessidades dos potenciais clientes, sempre em 
linha com os objectivos definidos para o negócio. 

Uma proposta de valor cria valor para um segmento de clientes através 
de uma combinação específica de elementos orientados para as 
necessidades desse segmento. 

Os valores podem ser quantitativos (preço, rapidez de serviço) ou 
qualitativos (design, marca, experiência dos clientes), entre outros. 

O Segmento de Clientes e a Proposta de Valor são elementos 
indispensáveis, que orientarão o preenchimento de todos os restantes 
blocos. 

PASSO 3 – CANAIS 

Os canais descrevem como uma empresa comunica com os seus 
clientes e lhes entrega a sua proposta de valor. Através dos canais pode-
se “tocar” nos clientes, estes podem ser de comunicação, distribuição, 
vendas, pós-vendas, etc. 
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Estes podem servir várias funções, por exemplo: 

 Ajudar os clientes a avaliar a proposta de valor de uma empresa 

 Entregar uma proposta de valor aos clientes 

 Permitir aos clientes a aquisição de produtos e serviços 
específicos (…) 

 Proporcionar apoio aos clientes na fase pós-venda 

PASSO 4 – RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES 

Este bloco descreve os tipos de relações que uma empresa estabelece 
com segmentos de clientes específicos. Estas relações podem ir desde 
relações pessoais às automatizadas. As relações com os clientes podem 
ser movidas pelas motivações como a aquisição de clientes, a retenção 
de clientes e o aumento das vendas. 

PASSO 5 – FLUXOS DE RENDIMENTO 

Representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada 
segmento de clientes. As receitas registam como a solução em 
construção pretende gerar receitas, tendo como base as propostas 
de valor sugeridas. Alguns exemplos: venda de assinaturas mensais, 
venda directa, Retorno em publicidade paga e aluguer. 

Os vários fluxos de rendimento podem ter mecanismos de fixação do 
preço diferentes, como por exemplo, negociação, listas de preços, 
dependente do volume ou gestão do lucro. 

Na dimensão esquerda do Canvas encontramos algumas definições 
mais objectivas, que irão sustentar os elementos mapeados na 
dimensão direita. 

PASSO 6 – RECURSOS-CHAVE 

Os Recursos-chave (Key Resources) são os recursos ligados 
directamente ao funcionamento do modelo de negócio. Estes podem ser 
físicos, financeiros, intelectuais ou humanos (equipas de trabalho, 
máquinas, investimentos e plataformas de tecnologia, por exemplo). 
Podem ser da empresa ou alugados por esta ou obtidos junto de 
parceiros-chave. 

PASSO 7 – ACTIVIDADES-CHAVE 

As Actividades-chave (Key Activities) são todas as actividades sem as 
quais não seria possível estruturar as propostas de valor, construir os 
canais necessários e manter os relacionamentos. Estas descrevem o que 
de mais importante a empresa deve fazer para conseguir que o seu 
modelo de negócio funcione.  

As actividades-chave podem ser categorizadas: 

 Produção – actividades que dizem respeito à concepção, design, 
fabricação e entrega de um produto 

 Resolução de problemas – actividades que procuram encontrar 
novas soluções para os problemas individuais dos clientes 

 Plataforma/rede – redes, plataformas de encontro, software e até 
marcas podem funcionar como plataformas 
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PASSO 8 – PARCEIROS-CHAVE 

Descreve a rede de fornecedores e de parceiros que fazem o modelo de 
negócio funcionar. 

As empresas criam “relações” a fim de optimizar os respectivos modelos 
de negócio, de reduzirem o risco ou de adquirirem recursos. 

Podemos distinguir quatro tipos diferentes de parcerias: 

 Alianças estratégicas entre não concorrentes 

 Cooperação: parcerias estratégicas entre concorrentes 

 Empreendimentos conjuntos para desenvolver novos negócios 

 Relação comprador-fornecedor para garantir fornecimentos 

PASSO 9 – ESTRUTURA DE CUSTOS 

Descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de 
negócios. Criar e desenvolver valor, manter relações com os clientes, 
adquirir recursos e gerar rendimentos são actividades que incorrem em 
custos. 

O BMC é uma ferramenta prática que promove a COMPREENSÃO, a 
DISCUSSÃO, a CRIATIVIDADE e a ANÁLISE. 
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3.2.2 Como aplicar o Business Model Environment 
(BME)? 

As empresas fazem parte de ecossistemas com os quais interagem, não 
existem de forma isolada e enquadram-se em meios envolventes 
específicos. 

Quando observamos atentamente a tela de modelo de negócio (BMC) 
percebemos a ausência de algumas áreas significativas que afetam o 
negócio. 

Olhar para fora da empresa e desenvolver uma boa compreensão do 
meio envolvente em que vai operar ajuda a conceber modelos de negócio 
mais fortes e mais competitivos. 

Compreender as mudanças no meio envolvente, a complexidade do 
panorama económico, a competitividade do mercado e o ritmo cada vez 
mais rápido de aparecimento de novas tecnologias e inovações, permite 
adaptar de forma mais eficaz o modelo de negócio a forças externas, que 
se encontram em constante movimento. 

A tela do BME (Figura 13) propõe uma forma simplificada de realizar a 
análise dessas forças, caracterizando sumariamente as quatro principais 
áreas do meio envolvente: 

 Forças de mercado 

 Forças da indústria 

 Tendências-chave 

 Forças macroeconómicas 

Para cada uma destas forças foram estabelecidas categorias de análise 
que ajudam a caracterizar o meio envolvente à empresa, ajudando desta 
forma a adaptar o modelo de negócio a novas realidades/tendências. De 
seguida, apresentam-se algumas questões, que devem ser colocadas, de 
forma a conhecer o meio envolvente ao potencial negócio. 

Figura 13 / Tela do meio envolvente do Modelo de Negócio – BME 

 

Fonte: B’TEN 
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FORÇAS DE MERCADO (?) 

 Quais as questões principais que afectam os clientes 

 Quais os segmentos de clientes mais importantes 

 Onde se encontra o maior potencial de crescimento 

 Onde é que a procura está a aumentar e a diminuir 

 O que liga os clientes à empresa e à sua oferta 

 Qual a importância da marca 

 Os clientes podem facilmente encontrar e comprar produtos e 
serviços mais baratos 

FORÇAS DA INDÚSTRIA (?) 

 Quem são os nossos concorrentes 

 Quais são as suas vantagens e desvantagens competitivas 

 Que influencia têm sobre os nossos segmentos de clientes 

 Quem são os novos actores no mercado 

 Quais são as suas propostas de valor 

 Qual a sua estrutura de custos 

 Que produtos e serviços é que podem substituir os nossos 

 Em que medida é que o nosso modelo de negócio depende de 
outras empresa 

 Que stakeholders podem influenciar o nosso modelo de negócio 

TENDÊNCIAS-CHAVE (?) 

 Quais são as principais tendências tecnológicas tanto dentro 
como fora do nosso mercado 

 Que tendências de regulação é que influenciam o nosso 
mercado 

 Que tendências é que podem influenciar o comportamento dos 
compradores 

 Os rendimentos disponíveis são elevados 

 Quais são as tendências demográficas chave 

FORÇAS MACROECONÓMICAS (?) 

 A economia está numa fase de crescimento ou recessão 

 A taxa de desemprego é elevada 

 Com que facilidade é que se obtém financiamento no nosso 
mercado 

 Qual o custo de obter financiamento 

 É fácil obter os recursos necessários à execução do nosso 
modelo de negócio. Quais os custos. Quais as tendências dos 
preços 

 Os impostos sobre as pessoas e sobre as empresas são altos 

 Os serviços públicos para as organizações são bons 
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TESTE E VALIDAÇÃO DO 
MODELO DE NEGÓCIO 
CONSOLIDAR A IDEIA DE 
NEGÓCIO 
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4 // TESTE E VALIDAÇÃO DO MODELO 
DE NEGÓCIO 

O conceito de Lean Startup foi desenvolvido por Eric Ries e expõe um 
processo/metodologia que visa um trabalho de identificação e eliminação 
de desperdícios nos processos, durante o desenvolvimento da ideia e ou 
produto/serviço, de modo a diminuir os custos e os esforços para atingir 
os resultados mais rapidamente e de forma sustentável. 

A aplicação desta metodologia permite agilizar os processos e potenciar 
a tomada de decisão, em cada fase do desenvolvimento, fazendo com 
que o produto/serviço chegue mais depressa ao mercado. 

4.1 / METODOLOGIA LEAN STARTUP 
Eric Ries estabelece um circuito em três fases distintas. 

Na primeira fase – CONSTRUIR, cabe à empresa a construção do 
produto: Produto Mínimo Viável – Minimum Viable Product (MVP). Após a 
elaboração desse produto e depois da sua apresentação aos clientes, a 
empresa pode MEDIR (2.ª fase) se os esforços desenvolvidos estão a 
conduzir a empresa para verdadeiros progressos ou se a empresa está a 
regredir ou está presa em “métricas de vaidade”. 

A empresa pode a partir deste momento APRENDER (3.ª fase) com as 
métricas elaboradas na fase anterior e perceber se deve continuar com a 
implementação do produto como está ou se será necessário articular 
uma mudança no MVP ou na estratégia (Pivot) e reiniciar o Circuito de 
Reacção. 

Dentro deste ciclo existem dois tipos de feedback – feedback qualitativo e 
quantitativo. 

O feedback qualitativo é simples, pois as pessoas apenas são apenas 
chamadas a dizer se gostam ou não do seu produto/serviço. 

Já o feedback quantitativo permite avaliar quantas pessoas usam o 
produto/serviço, quantas o usam mais do que uma vez por dia, quais os 
recursos mais utilizados, etc. Além disso, é através do feedback 
quantitativo que é possível descobrir se as pessoas realmente acham 
que o produto tem valor. 

Esta metodologia é iterativa baseada em construir, validar, recolher 
feedback e pivotar (mudar/adaptar o MVP ou a estratégia depois de a 
testar e de perceber o que estava errado). 

Permite ter uma orientação para o mercado, apresentando soluções mais 
eficazes. 
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Figura 14 / Ciclo Lean Startup 

 

Fonte: B’TEN adaptado de startuplessonslearned.blogspot.com, Eric Ries 

Este processo começa pela formulação de ideias e/ou hipóteses que, na 
fase “construir”, permitam criar um “produto” que possa ser testado 
no/pelo mercado e consequentemente, na fase “medir”, recolher 
respostas e informação. 

Posteriormente, na fase “aprender”, o feedback recolhido deverá ser 
analisado para validar e adaptar as ideias e/ou hipóteses. Este processo 

deverá ser realizado a quantidade de vezes necessária para consolidar o 
produto/serviço de acordo com as exigências do mercado. 

COMO REALIZAR ESTE PROCESSO COM SUCESSO? 

 Formular hipóteses testáveis – Ser objectivo e claro ao definir 
uma ideia e/ou hipótese 

 Realizar todo o processo com a maior rapidez possível – 
Potenciar a capacidade para aprender e validar o conceito de 
forma rápida 

 Fazer uma boa validação (qualitativa seguida de quantitativa) da 
ideia/hipóteses – Procurar os sinais mais fortes (positivos e 
negativos) para poder avançar em caso positivo ou então, em 
caso negativo, adaptar, reformular ou abandonar a hipótese 
inicial 

 Utilizar uma ferramenta que permita verificar, a qualquer 
momento e por qualquer pessoa, os resultados das várias fases 
do processo.  

Segundo Eric Ries os 3 A’s das métricas: Auditáveis, Acessíveis 
e Accionáveis (Auditable, Accessible and Actionable) 

 Recolher frequentemente as lições de experiência e o mais cedo 
possível ao longo do processo – divulgar e partilhar a informação 
recolhida (positiva ou negativa) para perceber o que correu mal e 
consequentemente optimizar a ideia/hipótese durante as várias 
fases do processo 
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4.1.1 Elaboração do Produto Mínimo Viável – MVP 
O MVP é uma versão do produto/serviço (proto-produto) que deve 
permitir ao empreendedor e respectiva equipa recolher, no mercado, a 
maior quantidade de informação e de aprendizagem validada, com maior 
rapidez e com menor esforço. 

O MPV permite: 

 Identificar hiatos de características ou funcionalidades ainda não 
existentes 

 Identificar/seleccionar o mercado alvo 

 Seleccionar/comparar com conceitos alternativos  

 Confirmar/validar o conceito 

 Minimizar o tempo de desenvolvimento 

 Encontrar ideias para melhoria 

 Previsão da procura 

 

4.1.2 Afinar o modelo de negócio 
Quando se considera que a hipótese está validada deve-se revisitar a 
proposta de valor inicialmente proposta e fazer as devidas adaptações. 

O VALUE PROPOSITION CANVAS é um dos instrumentos utilizados 
para afinar o Modelo de Negócio. 

Figura 15 / Tela da Proposta de Valor – VPC 

 

Fonte: Strategyzer 

A Tela da Proposta de Valor – Value Proposition Canvas (VPC) é uma 
ferramenta que explora mais profundamente os principais blocos da Tela 
do Modelo de Negócio (Business Model Canvas). 
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Este quadro ajuda a entender o mundo do ponto de vista do cliente, 
confirma se a solução é a ideal para o cliente resolver o problema que se 
está a tentar solucionar. 

 Passo 1: O cliente 

O ideal é começar pelo preenchimento do bloco cliente de forma a 
entender as suas necessidades, sem ter a influência da solução. 

 Passo 2: Tarefas do cliente 

Este bloco procura entender como o cliente pode resolver o “problema”, 
deve elencar as tarefas que realiza, necessidades que quer satisfazer ou 
problemas que quer resolver. 

Devem ser identificadas as actividades e classificadas como decisivas ou 
vulgares, de acordo com a sua importância, normalmente as actividades 
são: funcionais, sociais, emocionais. 

Para além de desenvolver tarefas principais, o cliente também realiza 
tarefas complementares. Devem ser descritas as tarefas que o cliente 
está a tentar resolver como: comprador, co-criador, etc. 

 Passo 3: As dores 

Descrever aquilo que afecta negativamente o cliente, antes, durante ou 
depois de realizar a tarefa para resolver o problema, relativo a custos 
financeiros, emoções negativas ou riscos. Classificar cada dor como 
acentuada ou leve e indicar a sua frequência. 

 Passo 4: Os ganhos 

Os benefícios que o cliente espera ou deseja, podendo ser melhorias 
funcionais, ganhos sociais, ganhos económicos e/ou emoções positivas. 

 Passo 5: Proposta de valor 

Concluiu-se o mapeamento do cliente, identificaram-se as suas 
necessidades, ganhos esperados e tarefas que realizam. O próximo 
passo é direccionar a análise para aquilo que se vai entregar (proposta 
de valor) com o produto ou serviço. 

 Passo 6: Produto & serviços 

Primeiro, listar os produtos e/ou serviços que serão entregues, 
identificando quais as tarefas que auxilia o cliente a resolver, se são 
funcionais, sociais, emocionais, necessidades básicas, etc. 

Como efectuado para os outros itens, deve-se qualificar o nível de 
importância do produto na óptica do cliente e a sua frequência de uso. 

 Passo 7: “criadores” de ganhos 

Este campo aborda a forma como a proposta de valor cria ganhos para o 
cliente, como os benefícios são criados e se a expectativa do cliente será 
suprida, ou mesmo superada. 

O produto ou serviço: 

 Gera ganhos que faz o cliente feliz? 
 Produz resultados que o cliente espera ou vai mesmo além das 

expectativas? 
 Torna a vida do cliente mais fácil? 
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 Cria efeitos sociais positivos que o cliente deseja? 
 Ajuda a tornar a adopção mais fácil? 

Desta forma, consegue-se ter uma visão de como a proposta de valor irá 
influenciar o cliente, tornando mais fácil a validação das várias hipóteses, 
uma vez que estas estão identificadas. 

 

4.1.3 Testar e validar o MVP 
O MVP é uma versão protótipo de um produto que serve para testar 
hipóteses para o modelo de negócios de uma empresa. 

Para criar um MVP, o primeiro passo é definir a proposta de valor, isto é, 
o que se quer solucionar com o produto. A partir daí, deve-se identificar 
quais são as características mínimas que o produto deve ter para 
entregar a proposta de valor. 

Ao construir o MVP, é preciso encontrar early adopters, pessoas 
dispostas a pagar pela primeira versão e que ajudam a fornecer feedback 
sobre o produto. Com os resultados desses feedbacks, pode-se validar 
ou invalidar hipóteses do modelo de negócios, priorizar os próximos 
passos do planeamento, realizar ajustes e implementar novas 
funcionalidades. 

É normal que um MVP contenha erros e pequenos problemas. Na 
verdade, é para isso que ele serve: para identificar os problemas do 
modelo de negócios. Essas descobertas podem inclusive indicar a 
necessidade de um PIVOT ou de REAVALIAR A IDEIA. 

O MVP deve ser a versão mais “perto” possível do produto, deve 
representar a sua proposta de valor. É preciso que o produto seja viável e 
mantenha a qualidade, sendo assim capaz de conquistar um público 
inicial e demonstrar vantagens em relação à concorrência quando for 
lançado na versão final. 

 

A decisão por um potencial novo modelo de negócio deve investigar a 
aceitação pelos clientes e a viabilidade: 

 Preparando um Plano de Negócios bem justificado para o novo 
modelo 

 Incluindo no teste clientes existentes ou potenciais 

 Testando a Proposta de Valor, os canais, os mecanismos de 
fixação dos preços e outros elementos do mercado que se 
considerem fundamentais 

MVP DE BAIXA FIDELIDADE 

Um MVP de baixa fidelidade é usado para validar pressupostos básicos e 
iniciais de um negócio: se a ideia é boa, se as pessoas pagariam o valor 
necessário, se a solução tem o formato ideal, etc. 

O MVP de baixa fidelidade pode ser uma apresentação de slides, um 
vídeo, uma página de destino experimental (landing page), ou qualquer 
outro esquema que possa apresentar rapidamente o produto aos 
potenciais clientes. 
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MVP DE ALTA FIDELIDADE 

Um MVP de alta fidelidade é uma implementação mais completa, mas 
ainda assim contém apenas as funções essenciais. Um MVP de alta 
fidelidade pode ser um site com funcionalidades mínimas, uma empresa 
com produtos limitados, um jogo com apenas as primeiras fases, etc. 

Para o teste e validação do MVP é importante ter uma equipa 
pluridisciplinar que possua elementos capazes de construir/avaliar a 
visão de negócios, que vai avaliar se o produto é financeiramente viável, 
pessoas capazes de desenvolver metodologias de design thinking, ou 
seja, pessoas que pensam em como o produto irá ser utilizado. 

E por último, é preciso ter alguém que pense na engenharia do produto, 
com conhecimento técnico para dizer se o MVP idealizado tem condições 
de ser produzido com facilidade e em escala. 

 

 

 

4.1.4 Métricas para testar o MVP 
Após a definição das características do produto e do público, a empresa 
escolhe quais serão os resultados que espera com o MVP no mercado. 

Com os primeiros resultados em mãos, os empreendedores terão 
condições de medir os custos e verificar se o produto é realmente uma 
boa ideia. 

Para cada hipótese há uma ESTRATÉGIA e MÉTRICAS que o 
empreendedor terá que testar. As hipóteses de um MVP indicar que a 
ideia de negócio não é boa são elevadas, mas é justamente para isso 
que ele serve. O empreendedor deve lembrar-se que este é o momento 
de construir, testar, medir e decidir. 

VALIDATION BOARD – LEAN STARTUP MACHINE 

A LEAN STARTUP MACHINE é uma equipa, recomendada por Eric Ries, 
que realiza workshops para validação de premissas e hipóteses de 
negócio, de modo a testar as ideias e perceber se as mesmas têm 
potencial, ou não, de modo a que o empreendedor não perca tempo. 

Esta equipa desenvolveu o VALIDATION BOARD, que é uma ferramenta 
bastante didática e autoexplicativa que pretende auxiliar o empreendedor 
a mapear em que ponto de validação está sua ideia. Esta ferramenta não 
substitui nem equivale ao Business Model Canvas, mas pode ser usada 
para testar ideias antes mesmo de construir um produto. 

“O Validation Board é uma óptima ferramenta para ajudar os 
empreendedores a permanecerem focados em agir enquanto 
implementam o processo Lean Startup.” – Eric Ries 
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Figura 16 / Validation Board 

 

Fonte: Lean Startup Machine 

O Validation Board vê a sua concretização em quatro passos: 

 Hipótese sobre o problema que resolve e os potenciais clientes 

 Listagem dos principais pressupostos sobre o problema 

 Teste ao pressuposto mais arriscado 

 Procura por um “critério mínimo de sucesso” 

Um erro comum é começar com uma solução. Mas as soluções são 
inúteis se o problema não for um problema real. Listar o porquê de um 
suposto problema ser efectivamente um problema pode encaminhar a 
direcção certa da solução, uma vez que o importante não é a construção 
de um produto, mas sim testar qual poderá ser a solução para aquele 
problema. 

LEAN CANVAS 

O Modelo de negócio pode ainda ser afinado pela utilização do LEAN 
CANVAS, ferramenta que surgiu de uma adaptação que Ash Maurya fez 
do BMC de Alexander Osterwalder e que se caracteriza por ajudar na 
evolução rápida das ideias iniciais de um novo negócio, com o objectivo 
de potenciar a aprendizagem contínua e a optimização dos recursos a 
alocar. 

Segundo o autor, as aprendizagens mais importantes só ocorrem depois 
do produto (ou parte do produto) ser testado em clientes reais e quando o 
feedback desta interacção com o cliente é utilizado para sustentar novas 
experiências. 

O Lean Canvas tem como objectivo dar maior foco aos aspectos 
considerados mais arriscados na criação de uma startup. E para manter a 
característica visual já conhecida pelos empreendedores, o que foi feito 
foi substituir 4 dos 9 blocos do BMC – substituiu-se os parceiros, as 
actividades-chave, recursos-chave e a relação com os clientes, por 
respectivamente – PROBLEMA, SOLUÇÃO, MÉTRICAS E VANTAGENS 
COMPETITIVAS. 
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As Startups muitas vezes começam por utilizar um grande número de 
indicadores numa tentativa de trazer ordem para o caos da incerteza. 
Mas, existem apenas algumas métricas que importam. A incapacidade de 
identificar a métrica chave certa pode ser catastrófica - levando a 
actividades de desperdício, como a optimização prematura ou a falta de 
recursos ao perseguir um objectivo errado. Inicialmente essas métricas 
devem centrar-se em torno das actividades principais do negócio. 

As VANTAGENS COMPETITIVAS são o principal foco desta ferramenta 
e o que a distingue das demais. 

Vantagem competitiva ou barreiras à entrada são expressões 
frequentemente encontradas num plano de negócios. Este aspecto 
pretende encorajar o empreendedor a avançar com a sua visão, 
incentivando-o a trabalhar para encontrar a sua vantagem. Uma vez que 
uma startup atinge algum nível de sucesso no início, é inevitável que os 
concorrentes e “imitadores” vão entrar no mercado. Se a empresa não 
tem uma defesa contra esta situação, corre um risco real de ser extinta 
por estes “seguidores”. 

A utilização do Lean Canvas não coloca de parte a utilização do BMC, 
apenas ajuda a ter diferentes formas de visualização. 

“Uma real vantagem competitiva (unfair advantage) é alguma coisa que 
não pode ser facilmente copiada ou adquirida.” – Jason Cohen 

Figura 17 / Lean Canvas 

 

Fonte: adaptado de “Running Lean”, Ash Maurya 
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“Startups operate under conditions of extreme 
uncertainty.” 

Eric Ries 
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4.2 / RESOLVER POTENCIAIS 
CONSTRANGIMENTOS E RISCOS 

A METODOLOGIA LEAN veio permitir uma nova abordagem ao modelo 
de negócio, permitindo resolver alguns constrangimentos e riscos, 
passando de modelos de planeamento rígido a médio e longo prazo, que 
raramente resistem ao contacto com o mercado, para elaboração de 
modelos de negócio mais intuitivos e esquemáticos. 

Abandonou-se os planos de negócio a 5 anos, quase sempre um 
desperdício de tempo. 

Percebeu-se que as startups não são versões reduzidas de grandes 
empresas, estas não se desenvolvem de acordo com planos directores 
(masterplans), mas têm que procurar o seu próprio modelo de negócio, 
iterando, melhorando as ideias iniciais à medida que vão obtendo 
feedback dos clientes. 

A metodologia Lean veio introduzir uma nova visão, assente em três 
princípios: 

PRIMEIRO 

Em vez de envolver-se em meses de planeamento e pesquisa, os 
empresários aceitam que tudo o que têm no primeiro dia é uma série de 
hipóteses não testadas – basicamente, boas suposições. Então, os 
empreendedores resumem as hipóteses no BMC – Business Model 
Canvas, como vimos acima. 

SEGUNDO 

Lean startups usam uma abordagem chamada "sair do edifício" para 
testar as hipóteses. Eles saem para a rua e pedem aos potenciais 
clientes e parceiros feedback sobre todos os elementos do modelo de 
negócio, incluindo recursos, preços, canais de distribuição e estratégias 
de aquisição de clientes. A ênfase é dada à agilidade e à velocidade: 
constrói-se o MVP e procura-se o feedback dos clientes. 

Então, usando a contribuição dos clientes para rever as hipóteses, inicia-
se o ciclo novamente, testando o redesenho da oferta e fazendo 
pequenos ajustes (iterações) ou mais substantivos (pivots) para ideias 
que não estão a funcionar. 

Figura 18 / Foco no cliente 

 

Fonte: B’TEN adaptado de Harvard Business Review 



B’TEN // Business Talent Enterprise Network 

50 / 61 
GUIA DE METODOLOGIAS DE LEAN STARTUP 

 

TERCEIRO 

As Lean startups praticam o chamado “desenvolvimento ágil”, que teve 
origem na indústria do software. O desenvolvimento ágil trabalha lado a 
lado com o desenvolvimento do cliente. 

Ao contrário dos ciclos de desenvolvimento típicos de um ano que 
pressupõem o conhecimento dos problemas dos clientes e das 
necessidades dos produtos, o desenvolvimento ágil elimina o desperdício 
de tempo e recursos ao desenvolver o produto de forma iterativa e 
incremental. 

É o processo pelo qual as startups criam os produtos viáveis mínimos 
que depois testam, antes de uma entrada no mercado. 

A abordagem Lean reduz os elevados custos de conseguir o primeiro 
cliente ou de possuir o produto errado e ainda a associação a ciclos de 
desenvolvimento tecnológico demasiado longos. Ajuda as startups a 
lançar produtos que os clientes realmente querem, muito mais 
rapidamente e de forma mais barata do que os métodos tradicionais. 

Como torna as empresas em fase de arranque menos arriscadas, acaba 
por atrair pessoas especializadas para fundar e/ou trabalhar numa 
startup. 

Todas estas forças aliadas ao facto de actualmente existir software em 
open source, a custos bastante reduzidos e a facilidade de acesso ao 
hardware, proporcionam um enquadramento que está a alterar a 
paisagem empreendedora. 

Uma outra tendência importante é a descentralização do acesso ao 
financiamento. 

Ouvir os Clientes 

No processo de validação pelo cliente, as startups procuram um modelo de 
negócio que funcione. Se o feedback do cliente mostra que as hipóteses de 
negócio estão erradas, o empreendedor ou revê essas hipóteses ou “pivota” 
(articula uma mudança) para novas hipóteses. Se for aprovado a startup 
começa a executar, e a construir uma organização formal. 
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Figura 19 / Estratégia Lean vs estratégia tradicional 

 

Fonte: B’TEN adaptado de Harvard Business Review 

 

No ecossistema empresarial de hoje, os novos fundos em capital de 
risco, que procuram investimentos de menores montantes do que os 
fundos tradicionais, podem investir na fase inicial das startups. 

Em todo o mundo, centenas de aceleradores, como Y Combinator e 
TechStars, começaram a formalizar investimentos semente. E os sites de 
crowdsourcing como o Kickstarter fornecem outro método, mais 
democrático, de financiar novas empresas. 

A disponibilidade instantânea de informações também é uma mais-valia 
para os novos empreendimentos. 

Antes da Internet, os fundadores de novas empresas obtinham poucos 
conselhos ou apenas com investidores ou empresários experientes. Hoje 
o maior desafio é a triagem através da quantidade esmagadora de 
conselhos de arranque que recebem. Os conceitos Lean fornecem uma 
estrutura que ajuda a diferenciar o bom do mau. 
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MERCADO 
REALIDADE DINÂMICA E 
COMPLEXA 



B’TEN // Business Talent Enterprise Network 

53 / 61 
GUIA DE METODOLOGIAS DE LEAN STARTUP 



B’TEN // Business Talent Enterprise Network 

54 / 61 
GUIA DE METODOLOGIAS DE LEAN STARTUP 

5 // MERCADO 
O mercado é uma realidade complexa e dinâmica e como tal desenvolver 
uma estratégia de “entrada no mercado” é um processo iterativo. Definir a 
estratégia mais adequada para ir para o mercado requer a descoberta de 
clientes, parceiros e canais. 

Percebe-se, portanto, que este capítulo acaba por ser um resumo de tudo 
o que foi falado anteriormente, não deixando por isso de ser de menor 
relevância a sua leitura. Aqui apresentamos as ideias-chave e alertamos 
o empreendedor para um conjunto de questões para reflectir e erros a 
evitar que na maioria das vezes são deixados para trás numa política de 
“depois penso sobre isto”. 

É fundamental estudar e analisar a oportunidade da ideia bem como o 
mercado onde a pretendemos lançar uma vez que a primeira ideia não é 
sempre a melhor nem a que geralmente prevalece, nem o mercado onde 
idealizamos lançar a ideia pode estar predisposto para a receber. 

Quando se tem uma ideia, normalmente, esta costuma parecer-nos boa. 
No entanto não podemos ficar pelo tradicional "Acho que a ideia é boa". 

Descobrir a abordagem para o mercado não é nenhum exercício trivial – 
apenas separa as empresas que serão bem-sucedidas e sustentáveis 
daquelas que não irão ser. 

O foco sobre a questão “como abordar o mercado” não pode partir do 
ponto de vista do negócio, mas sim da perspectiva dos clientes. É 
necessário perceber o que é que os clientes pretendem alcançar e quais 

os problemas que precisam resolver e, posteriormente, perceber sobre 
como é que o produto/serviço os pode ajudar a serem bem-sucedidos. 

Figura 20 / Ir para o mercado 

 

Fonte: B’TEN adaptado de “Go-to-market strategy – Entrepreneurship 101”, MARS 

Nesta fase do ciclo do empreendedor importa relembrar a análise de 
mercado sugerida pelo BME no que respeita às questões levantadas 
pelas FORÇAS DE MERCADO. As forças de mercado incluem todas as 
questões associadas ao tamanho e natureza da procura para o tipo de 
produtos e serviços que se oferecem. 



B’TEN // Business Talent Enterprise Network 

55 / 61 
GUIA DE METODOLOGIAS DE LEAN STARTUP 

Quando se analisam as forças de mercado é necessário ter em conta 
seis factores: QUESTÕES DE MERCADO, SEGMENTOS DE 
MERCADO, NECESSIDADES E PROCURA, CUSTOS DE MUDANÇA, 
ATRACTIVIDADE DA RECEITA e OFERTA. 

QUESTÕES DE MERCADO 

Através da perspectiva dos clientes e da oferta pretende-se identificar 
questões-chave que conduzam e transformem o mercado. 

 Que questões cruciais que afectam o panorama do cliente? 

 Que mudanças estão a acontecer? 

 Onde está o mercado? 

SEGMENTOS DE MERCADO 

Pretende-se identificar quais são os principais segmentos de mercado, 
descrever a sua atractividade e identificar novos segmentos. 

 Quais são os segmentos de clientes mais importantes? 

 Onde está o maior potencial de crescimento? 

 Quais são os segmentos que estão em declínio? 

 Que segmentos periféricos merecem atenção? 

A identificação dos maiores segmentos e descrição da sua atractividade 
pode ser feita através das métricas TAM (Total Available Market), SAM 
(Serviceable Available Market) e SOM (Serviceable Obtainable Market). 

NECESSIDADES E PROCURA 

Neste factor o objectivo é descrever as necessidades do mercado e 
analisar o quão bem eles são servidos com a oferta existente, para 
perceber quais são as falhas que existem. 

 O que é que os clientes precisam? 

 Onde estão as maiores necessidades dos clientes insatisfeitos? 

 O que é que os clientes realmente querem fazer? 

 Onde a procura está a aumentar e a diminuir? 

CUSTOS DE MUDANÇA 

Custos (não necessariamente monetários) incorridos pelos clientes que 
mudam para o negócio dos concorrentes. 

 O que atrai os clientes e os impede de mudar? 

 O que liga os clientes a uma empresa e à sua oferta? 

 Que custos de mudança impedem que os clientes se afastem 
dos concorrentes? 

 É fácil para os clientes encontrar e comprar ofertas 
semelhantes? 

 Quão importante é a marca? 
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ATRACTIVIDADE DA RECEITA 

Este factor é conduzido pela identificação de elementos relacionados 
com a atracção de receita e poder de estabelecimento de preços 
(pricing). 

 Qual o valor pelo qual os clientes estão realmente dispostos a 
pagar? 

 Onde é que se podem alcançar maiores margens? 

 Os clientes podem facilmente encontrar e comprar 
produtos/serviços mais baratos? 

OFERTA 

A oferta é também um factor muito importante a ter em conta quando se 
pretende analisar o mercado. É necessário identificar os produtos e 
serviços que pretende comercializar bem como quais são os que a sua 
concorrência tem. 

É também neste ponto – Mercado – que se colocam algumas questões 
de INTERNACIONALIZAÇÃO ou até mesmo EXPANSÃO DO 
PRODUTO/SERVIÇO. A experiência prova que assumir que clientes num 
novo mercado têm exactamente as mesmas características que os 
clientes no mercado interno pode levar a grandes erros, investimentos 
perdidos e oportunidades perdidas. Esta é uma nota muito importante 
uma vez que é necessário assumir que existem diferenças nas forças de 
mercado em cada geografia diferente daquela em que se está a operar, e 
como tal, um produto que funcione bem em Portugal pode não ter a 
mesma aceitação em Espanha; ou até mesmo diferentes aceitações no 

norte e no sul de Portugal uma vez que existem costumes e práticas 
diferentes. 
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5.1 / QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
O segredo para um pensamento crítico forte é o levantamento de 
questões fortes sobre as quais haja uma necessidade de reflexão. 
Quando fazemos as perguntas certas, conseguimos uma visão mais 
crítica dos acontecimentos pois as perguntas são a força que alimenta o 
nosso pensamento, e claro, por consequência nos fazem pensar em 
outras perspectivas e possibilidades. 

São as perguntas que definem a agenda do nosso pensamento, e se 
forem as perguntas certas no tempo certo criam uma linha de 
organização e evolução determinantes na busca da informação que 
pretendemos. 

Assim surge o roadmap de questões a ter em consideração durante o 
processo de desenvolvimento da ideia ao negócio. 

Figura 21 / A ideia de negócio? 

 

Fonte: B’TEN 
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Figura 22 / Atitude empreendedora 

 

Fonte: B’TEN 

 

Figura 23 / Modelo de negócio 

 

Fonte: B’TEN 
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Figura 24 / Networking 

 

Fonte: B’TEN 

 

 

 

 

Figura 25 / Financiamento 

 

Fonte: B’TEN 
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Figura 26 / Metodologia Lean Startup 

 

Fonte: B’TEN 
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