


O que é uma startup?
Significava um grupo de pessoas
trabalhando com uma ideia diferente
que, aparentemente, poderia fazer
dinheiro. Além disso, "startup" sempre
foi sinônimo de iniciar uma empresa e
colocá-la em funcionamento.



1-Concepção

Identifique uma oportunidade, isto 
é, qual necessidade é mal atendida e 
idealizada uma solução inovadora 
que resolva o “problema” de forma 
diferenciada.



2-GESTAÇÃO

Elaborar um protótipo ou prova 
de conceito da solução 
concebida para testar tanto sua 
viabilidade técnica quanto 
econômica e principalmente 
poder começar a validar perante 
aos potenciais clientes seu 
interesse.
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2
GESTAÇÃO

É hora também de planejar os
próximos passos, quais recursos
(humanos e financeiros) serão
necessários e o modelo de
negócio. Se necessário, deve-se
também buscar investimento.



3-nascimento e 
validação

finalmente chega-se à fase 
mais importante de qualquer 
startup, a prova que seu 
produto ou serviço tem 
demanda, através do 
lançamento para o mercado e 
a validação que os clientes 
comprem/contratem seus 
produtos/serviços.



Crescimento ou morte
com os resultados da fase anterior 
pode-se decidir se a empresa tem 
o potencial de crescimento 
necessário ou não, decretando 
sua continuidade ou 
encerramento das atividades. 
Como dizem, se for falhar, falhe 
rápido, mas aprenda por que não 
teve sucesso para na próxima não 
cometer os mesmos erros.



Em todas as etapas exigem 
muita dedicação e 
conhecimento, por isto é muito 
comum startups contarem com 
apoio de mentores, 
conselheiros e advisors, pois 
estes poderão compartilhar 
sua experiência e know-how 
com o empreendedor, além de 
darem a chamada visão “fora 
da caixa”, para que o 
empreendedor não se perca 
nas suas próprias ideias.



Cases de Sucesso
Startup´s de sucesso no Brasil



Este comparador online de 
preços veio ao mundo em 
1999. O investimento 
inicial foi modestíssimo 400 
reais do seu fundador, 
Romero Rodrigues, e três 
colegas.

Lançado em abril de 2012 pelo 
mineiro Tallis Gomes, Easy Taxi é um 
dos cases mais bem sucedidos de 
nossa lista. Com o princípio básico de 
ligar taxistas a quem precisa de um 
táxi, o aplicativo para 
celulares cresceu, e vem crescendo, 
de forma muito rápida.



Com sede em Florianópolis, a 
empresa iniciou suas atividades 
em 2011. Seu produto é um 
software de gestão de 
marketing digital, o RD Station, 
que oferece: e-mail marketing, 
gestão de mídias sociais, landing
pages, gestão de leads, SEO, 
automação de marketing e 
análise de performance, tudo 
integrado de forma simples e 
poderosa.

TruckPad é uma ferramenta que 
auxilia os caminhoneiros a 
conseguirem cargas e cargas a 
conseguirem caminhoneiros. O app é 
voltado para os cerca de um milhão de 
caminhoneiros que são donos dos 
próprios caminhões — sem vínculos 
com transportadoras — que escolhem 
suas cargas, entre as diversas 
ofertadas, de acordo com o tamanho, 
destino e valor do pagamento.



Esta é apenas uma das grandes 
conquistas desta empresa 
mineira que oferece soluções 
para mais de 500 clientes em 
oito países e possui escritórios 
em Belo Horizonte, São Paulo, 
Miami e Buenos Aires. Auto-
referida como “o YouTube para 
empresas”, recebeu 
investimento da DFJ FIR 
Capital.



Um aplicativo para aposentar o talão de 
vendas, blocos e planilhas. Criado em Santa 
Catarina, o programa funciona em tablets e 
smartphones, e permite que o vendedor 
faça um histórico de seus negócios, anotes 
detalhes das visitas e tenha o mapa do local 
da transação. Dessa forma ele adquire um 
registro da evolução de suas vendas, 
comissão e desempenho.



A plataforma oferece passagens 
rodoviárias pela internet, com bilhetes 
para mais de 3,5 mil destinos, sem 
cobrar taxa de conveniência do 
passageiro. Bata a ele escolher o 
trecho pelo site e retirar a passagem 
no guichê da companhia.

Surgida em 2013, recebeu, entre os 
diversos aportes, investimento da 
Rocket Internet.





A decisão está mesmo tomada?

1º Essa primeira dica parece estranha no inicio, 
mas na verdade é somente para ser uma 
decisão ciente do que te aguarda: Muito 
trabalho. Se você ainda tiver um emprego em 
paralelo, além de muito, muito trabalho, você 
precisa saber se planejar e dosar as coisas para 
não atrapalhar nenhuma das pontas. Além do 
fim do dia de trabalho não terminar quando 
você sair do seu emprego, aqueles finais de 
semana de churrascos e viagens vão se tornar 
bem escassos



Eu resolvo um problema?

2º
Vejo muitos empreendedores inverterem a 
ordem natural das coisas. O primeiro ponto é 
descobrir qual problema você pode resolver 
de uma forma melhor do que já é feito 
hoje. Ter um produto para depois descobrir 
uma oportunidade, a chance de dar errado é 
grande. O melhor cenário é você identificar 
um problema, de preferência que você tenha 
passado, e aí sim ver uma oportunidade de 
negócio. Eu passei por esse problema, um dia 
precisava de um motoboy para entregar um 
documento rapidamente e demorei duas 
horas para conseguir um.



Números/Mercado

3º Identificado mercado, você vai precisar 
entender um pouco mais dele. Leia, estude, 
veja o tamanho do mercado. Estude os 
principais players, identifique seus pontos 
fortes e fracos. Aprimore e mantenha os fortes 
e trabalhe arduamente os fracos. A dica 2 e 3, 
elas se sobrepõem um pouco, e normalmente 
acontecem em paralelo.



Você nunca vai estar 100% pronto

4º Quando fundamos uma startup ela é como um 
filho e queremos o melhor para ela, isso é 
natural, mas não pode ser uma barreira. Faça 
uma primeira versão do seu produto, com 
certeza será mais simples do que você 
gostaria, e vai para a rua testar. Oferecer a 
clientes, descobrir onde você está errando, já 
mudar o que for preciso para a próxima versão 
e até ajustar o modelo de negócio.



Faço sozinho ou arrumo um sócio?

5º
Você vai precisar de ajuda. Porém você precisa 
sempre trabalhar com pessoas que te 
complementam e um sócio não é diferente 
nesse ponto. Vocês vão viver dias difíceis 
juntos. Pouca grana no começo, ritmos 
diferentes de trabalho (lembre-se as pessoas 
são diferentes), além da transparência entre 
vocês e a participação de cada um sempre 
ajustada ao que cada um realmente contribui 
com o negócio, além de tudo isso sempre gerir 
expectativas, tanto suas quanto dele. Com 
esses cinco passos alinhados o resultado é o 
sucesso!



9 itens indispensáveis para um modelo de negócio:

A SUA PROPOSIÇÃO DE VALOR: o que você oferece que é único no mercado?

OS SEGMENTOS DE CLIENTES: quem é o cliente final?

SUAS ATIVIDADES CHAVE: o que exatamente você realiza, e que irá consistir no produto ou serviço 
ofertado?

SUAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS: que empresas ajudarão a compor melhor essa oferta?

SUAS FONTES DE RECEITA: como você cobra, e quais são os drivers de receita?

SUA ESTRUTURA DE CUSTOS: quais drivers são geradores de custos?

OS RECURSOS PRINCIPAIS: qual a infra-estrutura, recursos ou serviços de base?

OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO: como o produto chega até o cliente?

O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: como a empresa e marca se comunicam com ele?


