
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO SOCIOECONÔMICO  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

Pedro Refosco e Rômulo Cristofoli da Silva 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO LEAN STARTUP NO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS: O 

CASO DA EMPRESA MENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2021 



Pedro Refosco e Rômulo Cristofoli da Silva 

 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO DO LEAN STARTUP NO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS: O 

CASO DA EMPRESA MENT. 

 
 

  
 
 

 
Trabalho de Curso em Administração do Centro 
Socioeconômico como requisito parcial para a obtenção do 
grau de Bacharel em Administração pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Enfoque: Monográfico – Artigo  
Área de concentração: Empreendedorismo 
Orientador(a): Prof. Dr. Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis 
 

2021 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte elaborada pela biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina 
 

 
Pedro Refosco e Rômulo Cristofoli da Silva 

 
 
 
 

 
refosco, Pedro 

Aplicação do Lean Startup no desenvolvimento de negócios: 
o caso da empresa Ment. / Pedro refosco, Rômulo Silva ; 
orientador, Rogerio Lacerda, 2021. 

21 p. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio 
Econômico, Graduação em Administração, Florianópolis, 2021. 

 
Inclui referências. 

 
1. Administração. 2. Lean Startup. 3. Business Model. 4. 

Empreendedorismo. I. Silva, Rômulo. II. Lacerda, Rogerio. 
III. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em 
Administração. IV. Título. 



APLICAÇÃO DO LEAN STARTUP NO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS: O 

CASO DA EMPRESA MENT. 

 
 
 
 
 

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado e aprovado na sua forma final pela 
Coordenadoria Trabalho de Curso do Departamento de Ciências da Administração da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  

 
Florianópolis, 09 de Maio de 2021. 

 
 
 
 
 

 
________________________ 

 
Prof. Helena Kuerten de Salles, Dra. 
Coordenadora de Trabalho de Curso  

 
 
Avaliadores: 
 

________________________ 
Profª. Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda, Dr. 

Orientador 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 
________________________ 

Profª. Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Dra. 
Avaliadora 

Universidade Federal de Santa Catarina 
 

________________________ 
Prof. Marcos Abílio Bosquetti, Dr. 

Avaliador 
Universidade Federal de Santa Catarina 

  



RESUMO 

 

 

Devido ao ambiente dinâmico e incerto que o empreendedor está inserido nos dias de hoje, faz-

se necessário desenvolver modelos de negócio que acompanhem esse dinamismo. Esse artigo 

visa sanar a questão sobre quais aspectos da metodologia do Lean Startup funcionaram na 

prática por meio da construção do modelo de negócio da empresa Ment. Para tal, foi realizado 

um estudo de caso, através de entrevistas semiestruturadas, e de caráter descritivo. Através dos 

resultados, foi possível compreender como a metodologia Lean Startup funciona na definição 

do modelo de negócio de uma Startup em suas fases iniciais, teve-se também a corroboração 

prática das evidências teóricas apresentadas. Por fim, pode-se afirmar que as ideias e estudos 

apresentados pelos autores podem auxiliar as organizações baseadas em tecnologia a estruturar 

seu modelo de negócio, ao menos em seus primeiros passos. 

 

Palavra-chave: Lean Startup. Business model. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The dynamic and uncertain environment that entrepreneurs are inserted today, makes it 

necessary to develop business models that can adapt. This article aims to answer which aspects 

of the Lean Startup methodology actually worked in the construction of the business model of 

the company Ment. To this end, a case study was carried out, through semi-structured 

interviews, and non descriptive character. Through the results, it was possible to understand 

how the Lean Startup methodology works in the definition of the business model of a Startup 

in its initial phases. There was also a practical corroboration of the theoretical evidence. Finally, 

it can be said that the ideas and studies presented in this article can help organizations based on 

technology to structure their business model, at least in their first steps. 

 

Keywords: Lean Startup. Business model. 

 

  



1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o empreendedor está inserido em um ambiente dinâmico e incerto. Não por 

menos, a criação de um modelo de negócio precisa acompanhar esse dinamismo. A função do 

modelo de negócios, segundo Baden-Fuller e Morgan (2010), é fornecer de uma forma genérica 

para a empresa como ela se organiza para criar e distribuir valor de maneira lucrativa. Ainda, 

conforme os autores, esta definição se apresenta de diversas maneiras. 

Para chegar a esse modelo de negócio, tornou-se necessária uma abordagem que 

vislumbre para os possíveis consumidores antes de olhar para o próprio produto, para assim, 

conseguir vantagem competitiva. Tem-se então a metodologia Lean Startup. De acordo com 

Ghezzi e Cavallo (2020), e conforme descrito por Field (2000); Liker (1997); Womack & Jones 

(1997), Lean pode ser definido como uma abordagem que tem ao centro o consumidor e o valor 

que é agregado a ele. Assim, segundo os autores, é possível a criação de um fluxo de atividades 

que continuamente gere valor para o cliente, eliminando a possibilidade de se ter desperdício 

com atividades que não agregam valor. 

 O presente artigo tem como objetivo sanar as questões sobre quais aspectos da 

metodologia do Lean Startup funcionaram na prática por meio da construção do modelo de 

negócio da empresa Ment. 

Como objetivo geral, tem-se expor e analisar a aplicação do Lean Startup no 

desenvolvimento do modelo de negócios da empresa Ment. A Ment é uma startup que está 

inserida no meio tecnológico e tem como objetivo conectar pessoas com algum desafio 

profissional à mentores que detém conhecimentos empíricos e podem adaptá-los para os 

desafios dos aprendizes. Para isso, será realizada a conceituação teórica do Lean Startup e 

construção do modelo de negócio; identificar componentes e práticas na Ment para a construção 

do modelo de negócio; e, por último, analisar as práticas na Ment à luz da teoria exposta. 

Essa análise utilizará uma metodologia de estudo de caso, com uma natureza qualitativa, 

pesquisa descritiva e aplicada. Para a coleta de dados, será utilizada a coleta ocasional através 

de observação. 

Como resultado deste artigo, busca-se identificar quais pontos da aplicação da 

metodologia funcionaram e quais não. Além disso, tratará a luz da teoria para que os 

empreendedores possam observar as diferenças e identificar os pontos de intangibilidade com 

fundamentação. 

 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais referências teóricas que guiarão o estudo 

de caso proposto. 

 

2.1 Startup e Business model 

 

Segundo Blank (2007 apud BORTOLINI et al., 2018), startups podem ser definidas 

como “uma organização temporária projetada para busca por um modelo de negócios repetível 

e escalável”. Tem-se ainda que empreendedores, frequentemente, iniciam seus projetos ou seus 

novos negócios apenas com esboços básicos de como serão (GRUBER, 2007 apud 

BORTOLINI et al., 2018) e, por muitas vezes, com recursos limitados para realizá-los 

(BAKER; NELSON, 2005 apud BORTOLINI et al. 2018). 

Logo, segundo definição de business model ou modelo de negócio feita por Baden-

Fuller e Haelfliger (2013), uma Startup é uma organização que é construída para procurar por 

“um sistema que resolve o problema de identificar quem é (ou são) o(s) consumidor(es), 

engajando com sua necessidade, entregando satisfação e monetizando o valor.” Para Baden-

Fuller e Morgan (2010), o propósito desse modelo é ter uma descrição da organização da 

empresa de forma genérica, sobre como ela cria e distribui valor a seus clientes de uma maneira 

financeiramente lucrativa. 

Baden-Fuller e Haelfliger (2013) destacam duas abordagens centrais para business 

model, uma que enfatiza os resultados e a localização e outra que enfatiza a dimensão do 

modelo. A partir desta segunda abordagem, foi construída uma “tipologia com 4 dimensões: 

identificação do cliente, engajamento do cliente, entrega de valor e monetização.” (BADEN-

FULLER; HAELFLIGER, 2013). 

1. Identificação do cliente: esta dimensão, segundo Teece (2010 apud BADEN-FULLER; 

HAELFLIGER, 2013), é fundamental por conta das possibilidades que se tem hoje. O 

modelo de negócio precisa reconhecer quem são os usuários e os consumidores, além 

disso precisa saber quem pagará pelo que será consumido. (TEECE, 2010 apud 

BADEN-FULLER; HAELFLIGER, 2013). 

2. Engajamento do consumidor: o segundo componente requer sentir o que o 

usuário/consumidor ou grupos de usuários/consumidores precisam, e estabelecer a 

proposição de valor para cada um desses grupos (BADEN-FULLER; HAELFLIGER, 

2013). 



3. Entrega de valor e ligações: segundo Baden-Fuller e Haelfliger (2013), é o agrupamento 

de ligações entre a necessidade dos clientes e como a organização monetiza. Em 

algumas ocasiões são caracterizadas como entrega de valor, porém pode ir além, pois 

quando há mais de um grupo de clientes, envolve também mais que uma cadeia de valor. 

4. Monetização: como último componente, Baden-Fuller e Haelfliger (2013) trazem a 

monetização, que é como a empresa captura valor. O preço pode ser definido de diversas 

maneiras, como por exemplo por valor entregue. Além do preço, Baden-Fuller e 

Haelfliger (2013) enfatizam que o tempo e a efetivação também são importantes. 

Então dado esses conceitos que definem Startup e Business model se propõem esses 

constructos: 

 

 

ID Descrição do construto Fonte 

C1 O empreendedor deve saber 

quem são os usuários e os 

consumidores, além disso 

precisa saber quem pagará pelo 

que será consumido. 

TEECE (2010 apud BADEN-

FULLER; HAELFLIGER, 

2013) 

C2 O empreendedor deve estar 

atento ao que o 

usuário/consumidor ou grupos 

de usuários/consumidores 

precisam, e estabelecer a 

proposição de valor para cada 

um desses grupos 

BADEN-FULLER e 

HAELFLIGER (2013) 

 

 

2.2 Lean Startup 

 

De acordo com Mcgrath e Macmillan (1995 apud BORTOLINI et al., 2018), Lynn et 

al. (1996 apud BORTOLINI et al., 2018), e Osterwalder e Pigneur (2010 apud BORTOLINI et 

Quadro 1 Objetivos específicos e coleta de dados 

Fonte: elaborado pelos autores 



al., 2018), muitos estudiosos acreditam que a rapidez com que a organização dirige testes e 

experimentos, evolui e aprende seu modelo de negócios, é determinante para seu sucesso em 

ambientes de grandes incertezas, complexidades e velocidade de mudanças.  

Neste contexto, surge a metodologia Lean Startup, apresentada por Eric Ries, baseada 

na Lean manufacturing, que consiste em evitar desperdícios e otimizar os recursos gastos. 

Também se utilizou das ideias de Steve Blank (2006 apud MANSOORI, 2017). Para Ghezzi e 

Cavallo (2020) tal metodologia surgiu pois houve um aumento no valor das necessidades dos 

consumidores em combinação com a diversificação de ofertas por parte das empresas. 

            Para Mansoori (2017) “As ideias nesta metodologia são uma reminiscência de 

contribuições como ‘Empreendedorismo disciplinado’ (SULL, 2004 apud MANSOORI, 2017), 

‘planejamento voltado para a descoberta’ (MCGRATH; MACMILLAN, 2000 apud 

MANSOORI, 2017) e ‘sonda e aprenda’ (LYNN et al., 1996 apud MANSOORI, 2017)”. 

Tal metodologia está centrada no ciclo construir-medir-aprender (BORTOLINI et al., 

2018). Segundo Ries (2011 apud BORTOLINI et al., 2018), Eisenmann (2011 apud 

BORTOLINI et al., 2018) e Blank e Dorf (2012 apud BORTOLINI et al., 2018) as etapas dessa 

metodologia são as seguintes: 

1-  Construção da visão do negócio: Também conhecida como ideação, é a etapa onde 

o empreendedor utiliza da capacidade criativa para o desenvolvimento de ideia e do 

desenho de negócio que almeja realizar (MUELLER; THORING, 2012 apud 

BORTOLINI et al., 2018); 

2-  Formulação do modelo de negócios e hipóteses: é nessa etapa onde se define qual 

será o modelo de entrega de valor para o cliente. As hipóteses aqui geradas são 

suposições tanto implícitas quanto explícitas de uma ou mais dimensões do modelo 

de negócio, e estas são, inicialmente, duvidosas ou incertas (BLANK; DORF, 2012 

apud BORTOLINI et al., 2018). Nesta etapa todos os resultados são sempre ideias 

(BORTOLINI et al. 2018); 

3-  Construção de experimentos: nesta etapa são testadas as hipóteses do modelo de 

negócio através dos experimentos. Existem diversos experimentos como entrevistas 

qualitativas, testes a/b, protótipos, páginas de lançamento, produto mínimo viável 

(MVP), testes de fumaça e concierge. Tais experimentos são utilizados para 

manipular variáveis controladas e analisar as variações das variáveis independentes 

(BLANK; DORF, 2012 apud BORTOLINI et al., 2018). Eisenmann (2012, p. 2, 

apud Ghezzi e Cavallo, 2020) define MVP como “o menor conjunto de atividades 

necessárias para refutar uma hipótese”;  



4- Medição de resultados: Para medir e acompanhar os resultados dos experimentos, o 

empreendedor, por meio da análise dos dados e de ferramentas estatísticas, deve 

comparar os resultados obtidos com as hipóteses que foram definidas previamente 

(BORTOLINI et al. 2018); 

5- Aprendizagem: Aprendizagem ou aprendizagem validada (RIES, 2011 apud 

BORTOLINI et al., 2018), nos estágios iniciais de uma startup, é um conceito chave 

e um objetivo. Consiste em confirmar ou descartar as hipóteses por meio dos 

experimentos. Os resultados desta podem ser classificados em: pivotar, iterar, 

escalar e desistir. Pivotar ocorre quando se realiza o experimento e se descarta a 

hipótese, em seguida muda-se drasticamente uma ou mais dimensões do modelo de 

negócio com o objetivo de gerar uma nova hipótese e testá-la através de novos 

experimentos (BLANK; DORF, 2012 apud BORTOLINI et al., 2018). Iterar é 

realizar mudanças menores do que Pivotar, na iteração, acaba-se por mudar uma ou 

mais partes do modelo de negócio. Normalmente ao realizar iterações significa que 

a startup está próxima de obter um modelo de negócio que seja viável (BLANK; 

DORF, 2012 apud BORTOLINI et al., 2018). O Escalar se dá quando o 

empreendedor/empresário julga que é momento de investir mais na empresa em uma 

economia de escala, visto que acredita que o modelo de negócio é sustentável 

(BLANK; DORF, 2012 apud BORTOLINI et al., 2018). Já o desistir se dá através 

dos testes e experimentos, quando esses resultam em uma visão de negócios que não 

pode ser transformada em um modelo de negócios (BORTOLINI et al., 2018). 

 Após a conceituação da metodologia Lean Startup e quais suas etapas se tem os 

seguintes constructos: 

 

 

ID Descrição do construto Fonte 

C3 O empreendedor deve definir 

qual será o modelo de entrega 

de valor para o cliente através 

de hipóteses. 

Bortolini et al. (2018) 

C4 O empreendedor deve realizar 

experimentos para testar as 

Bortolini et al. (2018) 

Quadro 2 Constructos teóricos Lean Startup 



hipóteses. 

C5 O empreendedor deve criar 

métricas para medir e 

acompanhar os resultados dos 

experimentos. 

Bortolini et al. (2018) 

C6 

 

A partir dos experimentos, o 

empreendedor deve pivotar, 

iterar, escalar ou desistir.  

Bortolini et al. (2018) 

 

 

3 MÉTODOS ADOTADOS 

 

 Este capítulo tem como finalidade apresentar os métodos adotados para prosseguimento 

do estudo em questão. Através dele, será possível entender de forma ampla tais métodos. 

Quanto à natureza, esta pesquisa é considerada aplicada, visto que de acordo com 

Gerhardt e Silveira (2009) uma pesquisa é de natureza aplicada quando seu objetivo é “gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos”. 

         Quanto aos objetivos e de acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a presente pesquisa é 

uma pesquisa descritiva, pois esta tem como objetivo descrever como ocorreu o processo de 

criação do modelo de negócios da empresa. 

         Quanto aos procedimentos, essa pesquisa é caracterizada como estudo de caso, já que a 

análise focou em apenas um único caso.  Esse tipo de pesquisa tem como objetivo conhecer em 

profundidade de que forma e o porquê de uma determinada situação que foi presumida ser única 

em diversos aspectos, para que se compreenda o que nela se tem de mais essencial e 

característico (FONSECA, 2002 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

         A coleta de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas. Nesse tipo de 

entrevista é criado um roteiro que contém questões previamente definidas, com permissão para 

o entrevistado fale livremente sobre assuntos que possam surgir durante a entrevista. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Também se dará através da observação, técnica essa que 

consiste em ver, ouvir e examinar os fatos e os fenômenos que se pretende investigar. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Fonte: Elaborado pelos autores 



O quadro 3 abaixo traz os objetivos, os sujeitos atribuídos a eles e quais procedimentos 

foram utilizados para a coleta de dados. 

 

Objetivos Sujeitos Coleta de Dados 

Conceituação teórica do Lean 

Sartup e construção de 

modelos de negócio; 

Autores Artigos científicos da base 

Scopus 

Identificar componentes e 

práticas na Ment para a 

construção do modelo de 

negócio; 

Gestores Ment Entrevistas 

Log de realizações aplicativo 

Notion 

Analisar as práticas na Ment a 

luz da teoria exposta. 

Autores - 

  

 

O presente artigo tem como procedimento metodológico o estudo de caso. Para o 

embasamento teórico deste, foram mapeadas durante o mês de Outubro de 2020 referências 

teóricas na base do “Base Scopus” através da pesquisa de duas palavras chaves: “Lean Startup” 

e “Business Model”. Por meio dessa literatura foram destacados constructos que servirão de 

base para comparação para com o caso. 

Essa é uma pesquisa qualitativa que se caracteriza como descritiva, com base nos 

objetivos propostos. Para isso, a coleta de dados será feita através de observação e ocorrerá de 

forma ocasional com o levantamento de dados por meio do log de realizações disponibilizados 

pelos gestores da Ment no NOTION. Nessa plataforma, serão acessados os testes realizados 

pela a empresa, assim como os resultados obtidos por meio deles. Serão registrados todos os 

acessos, assim como quaisquer eventuais conversas com os gestores, seja via Whatsapp ou 

outro canal de comunicação.  

A análise dos dados coletados ocorrerá de forma comparativa, de maneira que permita 

alcançar os objetivos de compreensão sobre como os dados da Ment estão relacionados com a 

teoria/constructos gerados pela fundamentação teórica. 

Quadro 3 Objetivos específicos e coleta de dados 

Fonte: elaborado pelos autores 



 Esse estudo se limita a compreender como a metodologia Lean Startup foi utilizada na 

formação/construção do modelo de negócio da Ment, logo, os resultados aqui encontrados 

podem não ser aplicáveis em outras startups. Quanto à limitação temporal, tem-se o segundo 

semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021.  

 

4 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

Este capítulo tem como objetivo expor o caso estudado de forma imparcial. Para isso, é 

realizada a apresentação da empresa e do processo de construção de seu modelo de negócio. 

 

4.1 Apresentação da empresa 

 

A empresa estudada no presente artigo é a Ment. Ela tem o seu primórdio em um grupo 

montado por três amigos que almejavam empreender na área de tecnologia. Nesse grupo eram 

discutidas semanalmente ideias de negócios tecnológicos e inovadores que decorriam de 

necessidades cotidianas. 

A ideia da Ment originou-se de uma dessas discussões; um membro trouxe à conversa 

a experiência de um pré-vendedor, o qual, ao se ver diante de um novo desafio em sua carreira, 

percebeu que seria necessário se desenvolver em uma área que tinha pouco domínio 

(Outbound). Diante desse desafio, passou a procurar conteúdo que pudesse lhe impulsionar 

nessa função. No entanto, logo percebeu que os conteúdos disponíveis eram muitos genéricos 

e não entendia como aplicar os conceitos para ser um bom pré-vendas nesse modelo. A melhor 

saída encontrada pelo pré vendedor foi sessões de mentoria com um profissional da área, o qual 

atuava com um produto semelhante. Esse mentor acabou por ser um dos 3 empreendedores da 

Ment. 

Depois de algumas conversas com outras pessoas, os empreendedores perceberam que 

a falta de um suporte personalizado e de conhecimento empírico em cursos era um problema 

recorrente não só para profissionais de pré-vendas, mas também para outros profissionais de 

empresas de tecnologia. 

Com isso, surgiu a Ment, uma plataforma que conecta pessoas com algum tipo de 

desafio, seja ele relacionado a uma função ou projeto (aprendizes), a pessoas que, ao longo de 

sua jornada, adquiriram esse conhecimento e estejam dispostos a compartilhá-lo como uma 

forma de renda (mentores). 

 



4.2 Apresentação do desenvolvimento do modelo de negócios 

 

 O modelo de negócio pensado pelos empreendedores envolve 2 públicos-alvo: as 

pessoas que buscavam conhecimento empírico em uma área específica e, aqueles que tinham o 

conhecimento e estariam dispostos a compartilhar em troca de um valor monetário. O primeiro 

grupo de usuários pagaria pelo que foi consumido, portanto o foco nos testes foi nesse grupo. 

 Como citado anteriormente por Bertolini et. al. (2018), a metodologia Lean Startup 

dispõe de cinco etapas e está centrada no ciclo construir-medir-aprender. Neste subcapítulo 

foram abordadas, para os 6 experimentos realizados pela Ment focados nos aprendizes, as 

etapas de formulação do modelo de negócios e hipóteses, de construção de experimentos, de 

medição de resultados e de aprendizagem. Todos os 6 experimentos tinham como objetivo 

chegar aos early adopters e tiveram uma duração de 3 dias.  

 

Experimento 1 

 A hipótese a ser testada pela empresa em seu primeiro experimento foi a seguinte: 

“pessoas que trabalham em empresas de tecnologia no segmento de vendas, atendimento ao 

cliente, marketing, empreendedores e estudantes, têm interesse em mentorias”. 

 Com a finalidade de confirmar ou excluir a hipótese anterior, foi realizado um 

experimento em que os gestores enviaram uma mensagem contendo um link rastreável de uma 

landing page, com um call to action para a pessoa interessada em mentoria colocar o e-mail. A 

mensagem contava com uma breve apresentação da empresa e dispunha um espaço para 

inscrição do e-mail. Os canais utilizados para o envio da mensagem foram grupos de WhatsApp 

e do Facebook. 

 Como resultado do experimento, nenhum e-mail foi obtido, logo a hipótese foi pivotada. 

Entretanto, os empreendedores notaram que o resultado do experimento foi afetado pela falta 

de um público-alvo bem definido, meta de conversão definida, utilização de canais distintos e 

falta de controle sobre o experimento. Como aprendizagem, concluiu-se que o experimento 

precisaria ser refeito com alterações referentes aos erros comentados. 

 Para os experimentos seguintes, foi padronizado o Linkedin como canal de contato com 

o prospect. Uma mensagem foi padronizada somente mudando o nome do prospect e o 

segmento em que ele trabalha. Fixou-se o número de contatados em 30.  

 Mensagem padrão:  

“Vi que você vem buscando aprendizados na área de Growth, fiz alguns cursos, mas 

não consegui chegar aonde queria só assim. 



Receber mentoria me ajudou bastante a me desenvolver com pessoas mais experientes. 

Por isso criamos a Ment, que te conecta a vários mentores com experiência e dispostos a te 

ajudar! 

Aqui está o link caso se interesse: https://bit.ly/MentHub 

O que você acha?”  

 

Experimento 2 

 Este experimento teve como hipótese que: “pessoas do segmento de vendas que tem 

certificado nos últimos 6 meses e que não são gestores têm interesse em mentorias”. 

 Em relação ao Experimento 1, houve uma alteração do público e do canal de contato, 

foi adicionada uma meta de inscrição de 10% do público contatado para e-mails obtidos e a 

landing page passou a pedir só o e-mail. Com estes e-mails em mãos, foi enviado uma 

comunicação perguntando sobre o desafio que o prospect queria resolver com a mentoria. 

 O resultado do experimento se encontra na tabela abaixo: 

 

 

 Experimento 2  

Público 30 100,00% 

Clicou no Site 10 33,33% 

Deixou e-mail 5 16,67% 

Fechou 0 0,00% 

Já possui mentor 2 6,67% 

 

  

Nenhuma das 5 pessoas que deixou o e-mail respondeu a comunicação. 

 A hipótese de que “pessoas do segmento de vendas que tem certificado nos últimos 6 

meses e que não são gestores têm interesse em mentorias” foi confirmada. 

O principal aprendizado obtido foi que uma mensagem direta através do Linkedin 

converte mais do que colocar a mensagem em grupos do Facebook e Whatsapp. O e-mail 

enviado àqueles que tiveram interesse precisaria ser repensado 

 

Experimento 3 

Tabela 1: Resultados experimento 2 

Fonte: Elaborado pelos autores 



 A hipótese testada no experimento 3 foi a seguinte: “uma landing page pedindo mais 

informações permite ser mais direto na comunicação do e-mail e melhorar a conversão de 

resposta do mesmo”.  

 A nova landing page passou a pedir o desafio que a pessoa quer resolver com a mentoria 

e quanto estaria disposta a investir. Os inscritos na landing page receberam um e-mail falando 

sobre a empresa e explicando os próximos passos. Além disso, os empreendedores entravam 

em contato com mentores e assim que tinham 3 mentores disponíveis enviavam um e-mail com 

as opções para que o aprendiz escolhesse com quem faria a mentoria.  

Para fins de comparação com o experimento anterior, foram fixados as variáveis 

público, canal de contato e mensagem. 

 Os resultados obtidos com este teste foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

Não houve resposta para o e-mail enviado. 

Com o experimento 3 foi possível concluir que uma landing page que demanda mais 

informações reduz expressivamente a taxa de conversão, neste caso diminuiu em 80%.  

Experimento 4 

Para esse experimento, foi decidido mudar o público e, na landing page, pegar apenas 

o e-mail para contato. A hipótese elencada para o experimento 4 foi a seguinte: “pessoas do 

segmento de growth teriam interesse em mentorias personalizadas”. 

 O experimento realizado fixou todas as outras variáveis em relação ao Experimento 3. 

 Experimento 3  

Público 30 100,00% 

Clicou no Site 12 40,00% 

Preencheu 1 3,33% 

Fechou 0 0% 

Já possui mentor 1 3,33% 

Tabela 2: Resultados experimento 3 

Fonte: elaborado pelos autores 



Após a inscrição, foi enviado um e-mail de boas-vindas falando sobre a empresa e 

perguntando mais sobre o desafio que a pessoa busca solucionar com a mentoria.  

Os resultados obtidos com o Experimento 4 foram: 

 

 Experimento 4  

Público 30 100,00% 

Clicou no Site 22 73,33% 

Preencheu 3 10,00% 

Fechou 0 0,00% 

Já possui mentor 0 0,00% 

 

  

Apesar de não conseguir chegar ao early adopter, através desse experimento foi possível 

confirmar a hipótese que “pessoas do segmento de growth teriam interesse em mentorias 

personalizadas”. Além disso, trouxe a hipótese que talvez o e-mail seja um canal ruim para 

contato.” 

Experimento 5 

 A hipótese para este experimento foi que “um site com mais informações e mais 

apresentável acaba por promover uma maior conversão no meio do funil”. 

 Para testar a hipóteses, o site foi alterado para ter mais informações e ser visualmente 

mais atrativos para os possíveis clientes. 

 Os resultados obtidos no experimento 5 foram os seguintes: 

 

 

 Experimento 5  

Público 30 100,00% 

Clicou no Site 20 66,67% 

Preencheu 3 10,00% 

Fechou 0 0,00% 

Tabela 3: Resultados experimento 4 

Fonte: elaborado pelos autores 

Tabela 4: Resultados experimento 5 



Já possui mentor 2 6,67% 

  

 

Como o resultado da conversão permaneceu igual, a hipótese foi pivotada pelos 

empreendedores “um site com mais informações e mais apresentável acaba por promover uma 

maior conversão no meio do funil”. 

 

Experimento 6 

 

 Este experimento buscou validar a hipótese de que “trocar o primeiro contato por e-mail 

para o WhatsApp, aumenta a conversão no final do funil”. 

 Para se adaptar ao experimento, foi alterada a landing page para ser preenchida com o 

número de contato e e-mail do lead. Após o preenchimento, o contato foi feito diretamente pelo 

Whatsapp. 

 Os resultados obtidos no experimento 6 foram os seguintes: 

 

Experimento 6 

Público 30 100,00% 

Clicou no Site 16 53,33% 

Preencheu 4 13,33% 

Fechou 0 0,00% 

Responderam  3 0,00% 

   

  

O experimento 6 mostra que apesar de não alterar o resultado quantitativo da última 

etapa, houve uma melhora nas respostas, 3 prospects contatados responderam o contato dos 

sócios pelo Whatsapp. Além disso, foi possível observar que a demora para enviar as opções 

de mentores para os interessados diminuía o interesse dos leads. 

 No quadro 08 está sintetizado o que ocorreu nos 6 experimentos expostos no presente 

artigo. 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

Tabela 5: Resultados experimento 6 

Quadro 4: Síntese dos experimentos 

Fonte: elaborado pelos autores 



Experimento Público Tamanho 

da amostra 

Canal Landing 

page 

Contato 

após 

interesse 

Resultado 

1 Variado - Facebook/w

hatsapp 

E-mail  E-mail Pivotado 

2 Vendas 30 Linkedin E-mail  E-mail Confirmado 

3 Vendas 30 Linkedin E-mail + 

desafio 

E-mail Pivotado 

4 Growth 30 Linkedin E-mail + 

desafio 

E-mail Confirmado 

5 Growth 30 Linkedin E-mail E-mail Pivotado 

6 Growth 30 Linkedin E-mail  

telefone 

Whatsapp Confirmado 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

 Como supracitado por Baden-Fuller e Haelfliger (2013), para que se tenha a definição 

do modelo de negócio de uma startup, deve-se compreender quem são os 

usuários/consumidores, quais são as suas necessidades, para assim conseguir satisfazê-las e 

gerar a monetização do valor. 

 Pode se notar no estudo de caso da Ment que nos experimentos realizados houve 

mudanças no público-alvo, para que houvesse um melhor entendimento de quem são seus 

possíveis consumidores. No experimento 1, o público-alvo eram pessoas que atuavam em 

empresas de tecnologia no segmento de vendas, atendimento ao cliente, marketing, 

empreendedores e estudantes. Identificou-se, que uma segmentação desse público traria um 

melhor resultado, como é visto nos experimentos que o sucederam. 

 Buscou-se gerar uma maior conversão dos leads e melhorar o engajamento com os 

possíveis consumidores para sentir o que eles necessitam ou almejam da plataforma. Assim, 

Fonte: elaborado pelos autores 



inicialmente, foi enviada uma mensagem através do Facebook e Whatsapp que continha a 

apresentação da empresa e dispunha de um espaço para a inscrição do e-mail. Dessa forma 

notou-se que a escolha do canal correto para transmissão da mensagem era tão importante 

quanto a segmentação do público para o qual a mensagem seria enviada. Após esta constatação 

o canal escolhido para transmissão e coleta de leads foi o Linkedin. 

 Uma vez que o lead aceitou passar suas informações por ter interesse em uma mentoria 

paga, pode-se dizer que os testes de hipótese feitos pelos empreendedores permitiram mitigar 

as dúvidas sobre a entrega de valor, que é apresentada por Baden-Fuller e Haelfliger (2013) 

como a ligação entre o que o cliente precisa e monetização. Contudo, por não ter chegado ao 

early adopter e consequentemente à monetização, não podemos afirmar que a entrega de valor 

proposta pelos empreendedores através da hipótese de que “um grupo específico de pessoas 

tem interesse em mentorias online pagas” se confirmou.  

 Ao que tange a aplicação da metodologia Lean Startup e as etapas estabelecidas por 

Bertolini et al. (2018) referente a ela, nota-se que todas elas foram “cumpridas” durante o 

processo de definição do modelo de negócio da Ment, desde a construção da visão do negócio 

pelos três idealizadores da empresa à formulação do modelo de negócio através das hipóteses 

criadas para melhor compreender as dimensões do modelo. Tem-se também a construção dos 

experimentos para que fossem testadas as hipóteses e para que se possível, contribuíssem para 

se chegar ao early adopter e ao produto mínimo viável (MVP). 

Outra etapa realizada no processo foi a de medição dos resultados e se deu através de 

análises estatísticas nas quais foi possível determinar se o experimento atingiu a meta esperada 

ou se deve ser realizado outro experimento. Quanto à etapa de aprendizagem, após realizada a 

medição e análise dos resultados obtidos com os experimentos, os gestores discutiram os 

mesmos e chegou-se a uma conclusão sobre qual seria o próximo passo a ser dado. 

Baseado no caso apresentado, é possível cumprir o objetivo de comparar as evidências 

práticas à luz da teoria. No quadro 05 é possível observar a análise dos constructos apresentados 

anteriormente em comparação com o caso exposto. Além disso, são pontuadas as lições 

aprendidas durante a confecção da presente pesquisa. 

 

Constructo Evidência prática Lições Aprendidas 

C1: O empreendedor deve Perante o exposto nos Muitas soluções irão permitir 

Quadro 5: Lições aprendidas 



saber quem são os usuários e 

os consumidores, além disso 

precisa saber quem pagará pelo 

que será consumido. 

experimentos, foi possível 

observar que a falta de uma 

clareza sobre quem são os 

usuários, atrapalha na obtenção 

de resultados. Isso se 

comprovou no experimento 01, 

que não houve uma 

segmentação profunda do 

público, algo que ajudou na 

falta de conversão do teste.  

Os empreendedores têm 

clareza sobre quem vai pagar 

pelo que será consumido, visto 

que esse foi um dos critérios 

para a definição de que os 

aprendizes iriam ser alvo dos 

testes. 

que vários perfis de pessoas as 

utilizem, porém é necessário 

compreender o valor proposto 

e segmentar ao máximo 

possível, para assim ser mais 

assertivo na utilização dos 

recursos e posicionamento da 

empresa. 

Ter a clareza de quem vai 

pagar permite que as 

informações não fiquem 

desencontradas e que seja 

possível definir estratégias 

claras de proposição de valor, 

C2: O empreendedor deve 

estar atento ao que o 

usuário/consumidor ou grupos 

de usuários/consumidores 

precisam, e estabelecer a 

proposição de valor para cada 

um desses grupos 

Durante o tempo de estudo a 

Ment não teve usuários, apenas 

leads. Porém os 

empreendedores mostraram 

atenção às necessidades dos 

leads, sempre adaptando o 

canal e a mensagem ao passo 

que os experimentos ocorriam.  

Quanto maior o engajamento 

com os leads (futuros 

usuários), mais fácil fica de 

entender e sentir o que eles 

necessitam, e, assim, 

estabelecer a proposição de 

valor para cada um. Visto que 

eles podem acabar indicando 

qual a melhor maneira de 

estabelecer tal proposição. 

C3: O empreendedor deve 

definir qual será o modelo de 

entrega de valor para o cliente 

através de hipóteses. 

Conforme observado no caso, 

o modelo de entrega de valor 

para o cliente foi definido 

pelos empreendedores com a 

hipótese de que alguns grupos 

Definir o modelo de entrega de 

valor através de hipóteses 

permite a testagem rápida por 

parte dos empreendedores. 

Assim, gerando agilidade no 



específicos de pessoas 

estariam dispostos a pagar por 

mentorias online. 

A definição por hipótese 

permitiu dar à empresa um 

caminho para evolução do seu 

modelo de negócios, porém 

por ser através de hipóteses, 

torna mais maleável a 

mudança de rumo e possibilita 

a testagem através de 

experimentos. 

processo de tomada de decisão 

quanto ao rumo da empresa.  

C4: O empreendedor deve 

realizar experimentos para 

testar as hipóteses. 

O caso mostra que os 

empreendedores realizaram 

seis experimentos que os  

auxiliaram a entender se as 

hipóteses se confirmaram ou 

não. A partir disso foi possível 

guiar a construção do modelo 

de negócio para  ter a melhor 

entrega de valor possível. 

Utilizar experimentos para 

testar hipóteses permite alterar 

de forma rápida e assertiva o 

rumo da empresa. 

C5: O empreendedor deve 

criar métricas para medir e 

acompanhar os resultados dos 

experimentos. 

Os últimos 5 experimentos 

contaram com métricas para 

medir e acompanhar o 

resultado dos experimentos. 

A partir do experimento um, 

foi possível observar que sem 

métricas de acompanhamento 

não permite ter um parâmetro 

exato de resultado, o que deixa 

os empreendedores no escuro 

quanto aos próximos passos. 

C6: A partir dos experimentos, 

o empreendedor deve pivotar, 

iterar, escalar ou desistir. 

Em prática, pelo momento que 

a empresa passava, foi 

observado que os 

Um processo de escolha entre 

pivotar, iterar, escalar ou 

desistir, baseado em 



empreendedores analisavam os 

resultados dos experimentos e 

utilizavam para tomar a 

decisão entre pivotar ou iterar. 

Essa testagem auxiliou com 

que não fossem tomadas 

decisões precipitadas acerca do 

modelo de negócios. 

experimentos, permite que o 

empreendedor tome decisões 

baseadas em provas empíricas 

sobre hipóteses.  

É de extrema importância ter 

embasamento para tomada de 

decisão, e a experimentação é 

um caminho confiável e rápido 

para isso. 

 

 

6 CONCLUSÃO  

 

Hoje muitos novos negócios baseados em tecnologia surgem diariamente, e há várias 

linhas teóricas que podem ser utilizadas para guiar os caminhos que essas organizações seguem. 

O presente artigo buscou estudar e expor as evidências práticas da utilização da formulação de 

modelos de negócios em startups, utilizando o Lean Startup como base teórica. 

Partindo desse contexto, a pesquisa tem como objetivos geral expor e analisar a 

aplicação do Lean Startup no desenvolvimento do modelo de negócios da empresa Ment. O 

objetivo geral foi destrinchado em 3 objetivos: i) Conceituar teoricamente a metodologia Lean 

Startup e construção de modelos de negócio; ii) Identificar componentes e práticas na Ment 

para a construção do modelo de negócio iii) Analisar as práticas na Ment a luz da teoria exposta. 

A conceituação teórica do Lean Startup e a construção de modelos de negócio está 

localizado em “Fundamentação teórica”, onde foram destrinchados esses conceitos e 

apresentados teoricamente, trazendo visões de estudiosos da área. Além de apresentados, foram 

destacados constructos que serviram como base para a comparação com os aspectos práticos. 

Em um segundo momento, foi apresentado o estudo de caso, onde é possível 

acompanhar as ações tomadas pelos empreendedores e identificar os componentes e práticas 

utilizados na organização para a construção do modelo de negócio. As evidências corroboram 

as teses teóricas apresentadas. 

O quadro 09 de constructos apresenta o resultado da proposição levantada no terceiro 

objetivo. Nela é possível observar uma análise sobre o que ocorre na intersecção entre a prática 

e a teoria.  

Fonte: elaborado pelos autores 



Ao trazer a teoria, apresentar um caso prático e analisá-lo, o presente artigo permitiu 

trazer a teoria sobre modelos de negócio, startup e Lean Startup à prática. Assim, foi possível 

confirmar que as ideias propostas pelos autores podem auxiliar, pelo menos nos primeiros 

passos, as organizações baseadas em tecnologia a estruturar seu modelo de negócio.  

Para oportunidades de pesquisas futuras, recomenda-se que sejam estudadas 

organizações com um nível de maturidade maior, buscando identificar se essas mesmas teorias 

se encaixam, na prática nessas outras fases da vida de empresas. Além disso, há uma 

oportunidade de focar e explorar a como esses modelos afetam a monetização de tais empresas. 
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