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1.

CONCEÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO

1.1.

Tela da proposta de valor

Este modelo é explicado em detalhe na secção 3.2 Value Proposition. É importante
começar com o círculo, para conhecer primeiro o cliente, e depois rever a proposta
de valor oferecida a cada segmento de clientes.
Value proposition

Gain creators

What?

Customer segment

Gains

Customer
jobs

Products and
services

Why?

Pain relievers

Pains

Design

Observe

Source: Own elaboration based on The Value Proposition, Alex Osterwalder

1.2. Tela do modelo de negócio
This template is explained in detail in section 3.3 Business Model Canvas. It is more
intuitive and practical to start filling in the canvas according to the order detailed in
section 3.3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Segmentos de clientes
Proposta de valor ou valor acrescentado
Canais
Relações com os clientes
Receitas e lucros
Recursos-chave
Atividades-chave
Parcerias-chave e alianças
Estrutura de custos

Fuente: Business Model Generation, Alex Osterwalder

IMPORTANT: Esta tela não é estática; ela evolui à medida que as hipóteses definidas
são testadas e validadas.

2.

CUSTOMER DISCOVERY

2.1.

Customer Persona

Os perfis “Persona” ou arquétipos permitem uma compreensão mais aprofundada de quem é o cliente da start-up. A start-up deve colocar a si própria as seguintes
perguntas e tentar obter o máximo de informação possível:
•
•
•
•

Quem é o nosso cliente?
Como é?
Como se comporta?
O que está disposto a alcançar?

Source: Own elaboration based on Osterwalder’s The Value Proposition

2.2. Mapa de empatia
É comum utilizar o arquétipo ou persona para definir hipóteses sobre o cliente. Uma
vez validadas estas hipóteses através de entrevistas, é muito útil preencher o mapa
de empatia. Este modelo permite que a start-up se ponha no lugar do cliente e não
perca nenhum detalhe sobre o mesmo.
Os clientes dizem frequentemente coisas que não cumprem ou que não fazem, quer
porque mentem quando se sentem questionados ou por não estarem conscientes
de que o fazem. É por isso que a observação é fundamental quando se preenche o
mapa de empatia.
WHAT DOES SHE

WHAT DOES SHE

THINK AND FEEL?

SEE?

WHAT DOES SHE

WHAT DOES SHE

SAY AND DO?

HEAR?

NAME:

PAIN

Source: Osterwalder’s The Value Proposition

GAIN

2.3. Produto Mínimo viável
A chave é construir algo para que o cliente possa experimentar o produto / serviço da
start-up e obter feedback para o ajudar a chegar à solução final. Trata-se de desenvolver um modelo tangível a partir das ideias geradas pela start-up, depois de terem
sido filtradas de acordo com os recursos e competências disponíveis.
Aqui, uma solução é concebida e criada de uma forma tangível. Não se trata de apresentar a ideia do projeto oralmente, mas com um artefacto, digital ou físico, dependendo do tipo de proposta a ser formulada. A prototipagem ajuda a pensar como
criadores e a comunicar melhor com o cliente ou utilizador.
Além disso, é um método mais barato para otimizar um produto ou um processo
através de aproximações progressivas a uma solução satisfatória, mediante um procedimento de tentativa e erro.
Para que são utilizados os protótipos?
•
•
•
•
•

Para gerar e testar soluções.
Para comunicar. Se uma imagem vale mais que mil palavras, um protótipo vale
mais que mil imagens.
Para poder dialogar com os clientes sobre a solução, necessidades, inconvenientes...
Para cometer erros de forma rápida e barata.
Para analisar e escolher entre as diferentes soluções geradas.

Nesta fase, o importante é começar a construir, e construir algo que possa proporcionar a informação que se procura. No design thinking.
“Constrói-se para pensar, não se pensa para construir.”

Um protótipo pode ser uma maquete, uma landing page, uma atividade de “role-play”, um storyboard, alguns desenhos no ecrã de uma aplicação ou mesmo um
desenho num guardanapo.

3.

CICLO LEAN STARTUP

3.1.

Ficha da experiência

Esta ficha deve ser preenchida para cada uma das experiências realizadas, para validar as hipóteses durante a conceção da experiência (Fase 3 de Lean Start-up mencionada na secção 3.1.2 Processo Iterativo)

Experiment:

Date:

Hipothesis

I think that…

Test

To verify it, we will do….

Metrics

We will measure…

Pass / Fail
Criteria

We will be right if….

Responsible:

Source: Own elaboration based on Lean Startup, Eric Ries

3.2. Ficha de aprendizagem
Uma vez que a experiência tenha sido realizada, é altura de analisar os resultados.
Trata-se de anotar o que foi observado, o que foi aprendido e os passos seguintes
(Fase 5 de Lean Start-up).

Test:

Date:

Hipothesis

We thought that….

Test

We have observed….

Insights

Of what we have learnt…..

Decisions and
actions

So the next steps will be…

Source: Own elaboration based on Lean Startup, Eric Ries

Responsible:

4.

CUSTOMER VALIDATION

4.1. Ferramenta de comunicação: Pitch
A obtenção de feedback é essencial para detetar que partes da solução não são
compreendidas e para descobrir que funcionalidades precisam de ser desenvolvidas com mais detalhe. Um dos passos para obter este feedback é partilhar com os
outros um pitch que deverá abordar os 5 tópicos seguintes:
1.

O porquê da solução ou experiência realizada: o objetivo é que o ouvinte se contextualize e compreenda como surgiu a ideia. Permite clarificar e visualizar tanto
o problema como a situação.

2. O que oferece: Descreve o produto ou serviço, a quem se dirige e como o problema do consumidor é solucionado.
3. O que torna a sua solução em algo de único: as características que tornam a
solução da start-up diferenciada e que trazem valor para o consumidor. As qualidades únicas não se referem apenas a características funcionais, mas podem
também às que a diferenciam da concorrência ou mesmo às que cobrem uma
necessidade que não estava coberta antes.
4. Como os seus clientes / utilizadores finais beneficiam da sua solução: qual é o
benefício para o consumidor e como é realizada a satisfação das necessidades?
5. Como esta solução irá melhorar a sua qualidade de vida e a do seu ecossistema: conclui-se o pitch com os benefícios que não são visíveis à primeira vista,
mas que se verificam a longo prazo. A solução pode beneficiar não só o consumidor final, mas também outros grupos de interesse.
Para ajudar na apresentação do pitch, é aconselhável possuir uma ficha de comunicação da ideia. Isto permitirá ter toda a informação num relance e, a partir dela, a
start-up poderá adaptar o pitch de acordo com o tempo disponível e o contexto.
Em suma, trata-se de começar com o problema e apresentar a sua solução, resolvendo-o ao longo do Pitch. É aconselhável começar com elementos-chave do problema que captem rapidamente a atenção do espetador.

4.2. Métricas do “funnel” ou funil comercial
O funil de vendas permite-lhe monitorizar com dados reais se a start-up está a aproximar-se da validação do seu modelo de negócio ou não. Este é um funil básico, mas
pode ser modificado se for necessário, dependendo do produto e do setor.

Metrics

a) Leads (potential
customers
interested))
b) Customers achieved
c) % Conversion (b/a)
d) Income
e) Average ticket
(d/b)
f) Cost of adquisition
g) % Renewed
customers

Period of time (there are 12 months, but it could be adapted
to what you need)

