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RESUMO 

 

Com a globalização, a demanda pelo estudo do inglês se acentuou e surgiram diversos 

formatos de ensino, dentre os quais o aprendizado on-line vem se fortalecendo com a 

difusão do acesso à internet. No contexto de pandemia do novo coronavírus, em que as 

alternativas presenciais foram suspensas, a demanda pelo ensino digital cresceu ainda 

mais. O estudo em questão visa a analisar o primeiro ano de operações de um 

empreendimento de cursos de inglês on-line, por meio de uma análise episódica, e 

compreender quais foram as oportunidades, os desafios e as lições aprendidas deste novo 

entrante em um mercado competitivo, em meio a essas circunstâncias atípicas. Dessa 

forma, ele pode servir de inspiração para futuros empreendimentos que almejem avançar 

na agenda on-line. 

 

Palavras-chave: Ensino de inglês, Curso on-line, Infoproduto, Empreendedorismo, 

Autoetnografia 
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ABSTRACT 

 

With globalization, the demand for studying English has increased and several teaching 

formats have emerged, among which online learning has gotten stronger with the spread 

of internet access. In the context of the new coronavirus pandemic, in which face-to-face 

alternatives have been suspended, the demand for digital education has grown even more. 

The study in question aims to analyze the first year of operations of an online English 

course enterprise, through an episodic analysis, and to understand what were the 

opportunities, challenges and lessons learned from this new entrant in such a competitive 

market, amidst those atypical circumstances. In this way, it can serve as an inspiration for 

future ventures that aim to advance the online agenda. 

 

Keywords: English Teaching, Online Course, Info Product, Entrepreneurship, 

Autoethnography 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No contexto do mundo globalizado, é notório que a comunicação em inglês é um atributo 

que propicia vantagens aos indivíduos não só em âmbitos profissionais, mas também na 

possibilidade de partilhar informações e vivências com pessoas de outros países, e de 

conhecer culturas e lugares para além das fronteiras brasileiras.  

 

Mesmo com a ascensão dos países do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul – como potências econômicas e bélicas, a língua inglesa segue sendo a mais valorizada 

dentre as estrangeiras na maioria dos países do globo, segundo pesquisa da YouGov 

Cambridge, de 2019. E, apesar da existência de tecnologia para tradução simultânea ao 

alcance das mãos, especialistas como Marek Kohn (2019) afirmam que ela não substituirá tão 

cedo a importância de dominar outros idiomas, já que a língua possui diferentes 

particularidades até mesmo em cidades vizinhas, com nuances que as máquinas ainda não são 

eficazes em capturar, codificar e transmitir. 

 

Por ser uma competência muito valorizada no mercado de trabalho e também útil aos 

cidadãos em outros aspectos sociais, o ensino da língua inglesa está presente na grade escolar 

de diversos institutos no Brasil há décadas, por vezes desde a infância. Desde a criação do 

Novo Ensino Médio, a Lei nº 13.415/2017 torna o inglês obrigatório do 6º ano do ensino 

fundamental até o ensino médio, para todas as escolas do país (MEC, 2017).  

 

Além do ensino na escola, existem centenas de cursos especializados no ensino da língua, 

tanto presencial quanto virtualmente, alguns deles bastante tradicionais no mercado. A 

Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou que o faturamento do ramo da educação 

em 2018 foi de R$11,4 bilhões, dos quais 6% correspondem a escolas de idiomas. No 

primeiro trimestre de 2019, o faturamento apresentou um crescimento de 8,1% em relação ao 

mesmo período de 2018. Todavia, as estatísticas de proficiência em território nacional 

parecem não ter melhoras significativas mesmo com essa oferta expressiva. 

 

Pesquisas feitas pelo British Council (2014) denotam que apenas 5% da população afirma 

ter algum tipo de conhecimento de inglês, dos quais apenas 16% se considera avançado ou 

fluente. Além disso, segundo pesquisas anuais feitas pela Education First, o Brasil caiu de 
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posição no ranking de proficiência nos últimos cinco anos, indo de 41o para 53o dentre os 88 

países abordados, atrás de países vizinhos como Argentina, Uruguai e Chile (EF, 2019). 

 

As consequências práticas dessa realidade podem ser individuais e sociais. Há atualmente 

no país pessoas que não conseguem se inserir em certos cargos no mercado de trabalho e 

outras que não conseguem crescer em suas carreiras por não se comunicarem em inglês. 

Segundo a 57ª Pesquisa Salarial da Catho (2018), a fluência na língua pode significar um 

aumento de até 70% do salário. Como resultado, além dos prejuízos individuais, há uma 

desvantagem para o país em negociações com empresas e países estrangeiros, seja para venda 

de bens ou prestação de serviços, e também grandes perdas para o turismo. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Levando-se em conta o panorama nacional de baixa proficiência no inglês, apesar da sua 

relevância no mercado de trabalho e da grande oferta de cursos especializados no idioma, é 

possível inferir que ainda há espaço para a emergência de novos entrantes neste nicho 

mercadológico. Entretanto, é imprescindível conhecer bem os clientes, os competidores e os 

possíveis desafios. 

 

De forma macro, o mercado brasileiro se divide em três formatos: o presencial, o híbrido e 

o on-line. O presencial já existe há décadas, composto de renomadas instituições. Do ponto de 

vista do empreendedor, segundo a Sebrae (2019), ele exige um alto investimento inicial, por 

necessitar de espaço físico (aluguel, obras, contas de energia e água, móveis, etc.) e um maior 

número de funcionários (professores, monitores, recepcionistas, faxineiros, etc.), além das 

fortes barreiras de entrada impostas pela estrutura do mercado, que é formado de grandes 

empresas. 

 

Do ponto de vista do aluno, segundo o British Council (2014), as aulas presenciais 

apresentam vantagens em termos de proximidade com o professor e interação com outros 

alunos e maior facilidade de manter.  Entretanto, requerem investimentos expressivos em 

mensalidades e materiais didáticos, além de custos relacionados à locomoção. Já as aulas 

virtuais possibilitam maior flexibilidade de horário e boa relação custo-benefício, mas são 

vistas com desconfiança devido à maior dificuldade em manter a disciplina dos estudos, já 

que não cobram presença e são assistidas de casa, onde há distrações. Tendo em vista tais 
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vantagens e desvantagens, atualmente, muitos dos cursos presenciais também disponibilizam 

aulas e materiais pela internet, configurando um modelo híbrido. 

 

Já o formato 100% on-line surgiu com a popularização de espaços para criação de 

conteúdo com canais virtuais de distribuição como Instagram, Facebook e Youtube, que 

possibilitaram que professores de inglês pudessem começar a produzir conteúdo, criar 

metodologias e cursos próprios e vende-los pela internet, sem terem por trás, necessariamente, 

uma estrutura complexa ou o aporte de investidores. 

 

A menor necessidade de recursos financeiros e físicos para se começar um curso à 

distância, se comparado a um curso presencial, aliada ao fato de que o número de usuários de 

mídias sociais aumenta a cada ano em todo mundo devido a democratização do acesso a 

internet, permitem projetar um futuro de crescimento para esse mercado no Brasil. Entretanto, 

além das mudanças comportamentais previsíveis da sociedade, no ano de 2020 as 

circunstâncias mudaram drasticamente. 

 

A pandemia do novo coronavírus provocou uma aceleração exponencial da expansão dos 

cursos on-line, em geral. Segundo o relatório especial da Udemy (2020), entre os meses de 

fevereiro e abril de 2020 a demanda por cursos on-line cresceu 95% no Brasil. Algumas 

pessoas perderam o emprego e buscaram na internet meios de qualificação. Outras faziam 

cursos presenciais, mas tiveram as aulas suspensas e encontraram nos cursos on-line a 

possibilidade de continuarem os estudos. E muitas também já planejavam iniciar um novo 

curso em 2020 e o formato on-line foi a única opção. 

 

As mudanças também atingiram as empresas. Enquanto algumas já estavam estabelecidas 

no mercado digital, outras precisaram se adaptar para sobreviver. No mesmo período, também 

surgiram novas empresas, no formato 100% on-line, vendo na crise uma oportunidade de 

crescimento. Tanto a demanda quanto a oferta aumentaram devido à situação em que a 

sociedade se encontrava. 

 

Levando-se em conta o contexto apresentado, o presente trabalho visa a entender como se 

deu o processo empreendedor do Inglês da Luiza, um negócio que foi desenvolvido no 

competitivo mercado de cursos de inglês on-line e que sofreu os impactos da pandemia do 

novo coronavírus. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

O projeto tem por objetivo estudar o histórico do primeiro ano de um novo entrante no 

mercado de cursos de inglês on-line, avaliando seus acertos, pontos de melhoria e desafios, e 

entendendo também as lições aprendidas ao conciliar o cumprimento de sua missão e a sua 

sustentabilidade financeira. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver um breve histórico dos principais eventos ocorridos no empreendimento 

desde a sua idealização até o segundo Lançamento do infoproduto no mercado. 

• Sinalizar os eventos determinantes para o desenvolvimento do empreendimento. 

• Sistematizar as lições aprendidas provenientes do processo empreendedor. 

 

1.4 QUESTÕES PROBLEMA 

• Quais foram os principais fatores de motivação para a idealização e para o 

desenvolvimento do empreendimento? 

• Quais foram as principais dificuldades observadas ao longo do primeiro ano do 

empreendimento? 

• Quais foram as principais decisões que contribuíram para o êxito do empreendimento 

em seu primeiro ano de funcionamento? 

• Quais são as principais lições aprendidas sobre o processo empreendedor neste caso? 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Conforme a apresentação do mercado de ensino da língua inglesa feita no início deste 

capítulo, sabe-se que ele é representado por metodologias presenciais, híbridas e on-line. 

Dentre elas, a última emerge como um formato mais adaptado ao estilo de vida da sociedade 

contemporânea, ao contexto real das grandes metrópoles brasileiras (falta de tempo, trânsito, 

uso frequente da internet, etc.) e também às circunstâncias impulsionadas pelo isolamento 

social advindo da pandemia do novo coronavírus. 
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O presente estudo faz uma análise episódica do primeiro ano de operação de um 

empreendimento de ensino de inglês on-line. A este respeito, o estudo é relevante pois 

apresenta uma digressão fidedigna do processo empreendedor, por meio de um memorial 

descritivo como instrumento de pesquisa autoetnográfica, trazendo à baila reflexões 

relevantes sobre os desafios, conquistas e aprendizados provenientes do percurso. Nesse 

sentido, é relevante para estudantes que desejam entender as principais mudanças 

mercadológicas e as competências requeridas para empreender e ser competitivo. 

 
1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo delimita-se a um empreendimento específico, sem comparação com 

quaisquer outros. Em termos temporais, o presente estudo situa-se de janeiro de 2019 a 

outubro de 2020, compreendendo neste período o primeiro ano de operação do 

empreendimento (entre outubro de 2019 e outubro de 2020). 

 
1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O trabalho em questão aborda seus conteúdos de maneira estruturada e dividida em cinco 

capítulos.  

O primeiro capítulo visa introduzir o leitor ao conteúdo que será abordado com mais 

profundidade ao longo do estudo, contextualizando a situação em que a questão problema está 

inserida e levantando questões até então sem resposta e que devem ser retomadas no trabalho.  

O segundo capítulo é caracterizado pela revisão da literatura, utilizada para gerar o 

embasamento teórico necessário para o futuro desenvolvimento do estudo. Nesse capítulo, os 

conceitos mais importantes para o estudo serão introduzidos e explicados para o leitor.  

O terceiro capítulo trata da metodologia a ser utilizada no estudo. 

O quarto capítulo apresenta a digressão episódica da trajetória do primeiro ano de um 

empreendimento de cursos de inglês on-line, relatando seus desafios, oportunidades e 

principais lições aprendidas. 

O quinto e último capítulo visa apresentar as conclusões do estudo, respondendo às 

questões propostas no capítulo 1.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ANÁLISE DO MERCADO ESTUDADO 

2.1.1 EDUCAÇÃO ON-LINE 

O desenvolvimento da tecnologia tem transformado o formato tradicional da educação 

no mundo. Os dispositivos eletrônicos, os softwares e a internet tornaram a aprendizagem 

mais objetiva, rápida e democrática. Os avanços tecnológicos levaram ao surgimento de 

ambientes de aprendizado a distância que têm se evidenciado como ferramentas efetivas de 

ensino e de aprendizagem (CHHABRA, 2012). 

Esse pensamento é complementado por Faria (2016), que reforça que a educação a 

distância democratiza o acesso à informação. Em um país com a extensão territorial do Brasil, 

isso mostra-se necessário e fundamental. Empresas de educação on-line surgem para suprir 

essa crescente demanda. 

Para dimensionar a relevância do mercado de educação à distância é importante 

observar o trabalho de pesquisa realizado por Ambient Insight Research (2017), onde se 

registra que o tamanho do mercado de e-learning ao redor do mundo foi estimado em mais de 

US$ 165 bilhões em 2015, ultrapassando US$ 240 bilhões em 2021. Fatores como a 

possibilidade de alocar um orçamento menor para fins de aprendizagem eletrônica em 

comparação com os métodos tradicionais de educação, juntamente com o aumento da 

flexibilidade na aprendizagem, são características que deverão impulsionar o crescimento da 

indústria. 

A Figura 1 representa o faturamento por região do mundo em milhões de dólares para 

cursos on-line individualizados. Nota-se que a América do Norte, a Ásia e a Europa Ocidental 

somadas representam mais do que 90% do total em termos de faturamento de cursos on-line. 
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Figura 1 – Faturamento de Cursos On-line Individualizado por Região no Mundo  

Fonte: AMBIENT INSIGHT RESEARCH (2017) 
 

            A mesma pesquisa estima que a participação da América Latina apresentará uma taxa 

anual de crescimento de mais de 14% ao longo dos próximos cinco anos. 

 

 Segundo uma pesquisa realizada pela NZN Intelligence (2017), 90% dos brasileiros 

usuários da internet estão propensos a realizar algum tipo de curso on-line, dentre os quais, 

apenas 61% já o fizeram. Além disso, os cursos que mais despertam o interesse dos abordados 

foram os de idiomas (59%). 

 

2.1.2 ENSINO DE INGLÊS ON-LINE 

Ao ensinar línguas, independentemente do método pedagógico escolhido, “ensina-se 

os alunos a analisar discursos (da ciência, religiosos, políticos, etc.) textualizados em 

diferentes mídias” (MOTTA-ROTH, 2006, p.501). 

Uma contribuição a essa afirmação é feita por Barzeman (2005) que defende que o 

ensino de línguas faz parte da vida cotidiana, uma vez que as pessoas fazem coisas e realizam 

ações por meio da linguagem. 

O domínio da língua inglesa se mostra uma peça importante e “a falta de proficiência 

no idioma no Brasil é um problema. O inglês é uma componente-chave da competitividade 

econômica, tanto em nível individual quanto nacional. A maior proficiência em inglês está 
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associada a rendas mais altas, melhor qualidade de vida, ambientes de negócios mais 

dinâmicos, maior conectividade e mais inovação.” (CASTRO, 2018, p.14). 

A importância do domínio da língua fica evidente na publicação feita pelo Índice de 

Proficiência de Inglês (EF EPI, 2016) “de executivos a empreendedores, de programadores a 

funcionários públicos, o domínio da língua inglesa promove o acesso a uma infinidade de 

recursos e oportunidades para quase todos os profissionais. Nenhuma qualificação além da 

própria alfabetização tem apresentado tamanho potencial para aumentar a eficiência e a 

capacidade de gerar receita como a proficiência em inglês. O impacto do nível de 

aprendizagem desse idioma na economia global é inegável”. 

Um estudo do 4 (CENSO EAD.BR, 2015) mostra que o Brasil é um país com baixa 

proficiência em inglês, estando na posição 40 entre 72 países estudados. Na Figura 2, 

observa-se o ranking por estado no Brasil. 

 

Figura 2 – Índice de Proficiência do Idioma Inglês por Estados Brasileiros  

Fonte: EF EPI (2016) 
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Fazendo uma rápida análise da Figura 2, pode-se depreender que as regiões centro-

oeste (com exceção do Distrito Federal), Norte e Nordeste possuem proficiência ainda mais 

baixas do que as regiões Sudeste e Sul. 

Já sobre os meios de aprendizado, Finardi e Porcino (2014) afirmam que a internet 

tem hoje um papel central no ensino de línguas estrangeiras. As autoras sugerem que a 

internet atualmente é mais que um simples artefato cultural de mediação, tendo transformado 

as formas pelas quais usamos, ensinamos e aprendemos línguas estrangeiras. 

 

Vieira (2012, p.19) também afirma que “cursos de formação cujo foco seja a ação-

reflexão-ação e que façam uso de ambientes web tecnológicos, como fórum, chat, blog, wiki, 

entre outros, para reflexões coletivas, têm potencial para gerar ressignificação de crenças, 

antes não questionadas. Isso pode fomentar a transformação de concepções teóricas e, por 

conseguinte, da prática pedagógica.” 

 

Em se tratando do ambiente on-line, ou virtual, há estudos recentes que analisam, 

inclusive, o potencial das redes sociais junto ao ensino de línguas (ARAÚJO; LEFFA, 2016). 

De acordo com Finardi e Porcino (2016), redes sociais digitais têm se mostrado ambientes 

produtivos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, destacando-se, especialmente, a 

sua capacidade de possibilitar a socialização, a interação e a comunicação entre os usuários, 

que tendem a se beneficiar mutuamente. 

 

Estar presente nas redes sociais digitais permite que as empresas estabeleçam uma 

relação de confiança e criem influência entre seus usuários. Para uma marca, desenvolver e 

cultivar um perfil nas redes sociais pode resultar numa melhora nos seus resultados de 

marketing (SAFKO; BRAKE, 2010). 

 

2.2 PROCESSO EMPREENDEDOR 

2.2.1 EMPREENDEDORISMO 

O empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, 

levam à transformação de ideias em oportunidades. A perfeita implementação destas 

oportunidades é o que leva à criação de negócios de sucesso (DORNELAS, 2008). 
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Esse pensamento é complementado por Kumar e Ali (2010), quando afirmam que o 

empreendedorismo é a descoberta de oportunidades lucrativas. Empreender, segundo os 

autores, consiste em interpretar uma oportunidade onde os outros percebem somente as 

contradições, caos e confusão.  

 

Kirzner (1973) argumenta que empreender consiste em criar equilíbrio, encontrando 

uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência. O autor reforça a 

interpretação de Kumar e Ali (2010) endossando que o empreendedor é aquele que identifica 

oportunidades na ordem presente. 

 

2.2.2 PROCESSO EMPREENDEDOR 

Segundo Dornelas (2001), a decisão de se tornar empreendedor não é aleatória. 

Existem fatores externos, fatores ambientais, fatores sociais e aptidões pessoais que 

possibilitam o início de um novo negócio. A Figura 1 representa o fluxo de variáveis que 

geram o processo empreendedor. 

 

 
 

Figura 3 – O Processo Empreendedor 

Fonte: Dornelas (2001) 
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O princípio do processo empreendedor precede à criação do empreendimento, pois 

engloba todas as decisões e ações associadas à criação de novas empresas, desde suas 

idealizações. Portanto, o empreendedorismo compreende o processo inovador de criação de 

algo de valor e requer a devoção e o comprometimento de tempo e esforço necessários para 

fazer a empresa crescer. Além disso, necessita que riscos calculados sejam assumidos e que 

decisões críticas sejam tomadas (DORNELAS, 2008). 

 

Hisrich e Peters (1998) contribuem trazendo sua interpretação das fases do processo 

empreendedor. Os autores indicam que embora as fases do processo empreendedor ocorram 

progressivamente, nenhuma delas pode ser tratada isoladamente porque não está totalmente 

completa antes de se considerarem os fatores da fase anterior. 

 

 
 

Figura 4 – As Fases do Processo Empreendedor  

Fonte: Hisrich e Peters (1998) 
 

Apesar da contribuição teórica dos autores quanto às fases do processo empreendedor, 

é importante considerar a pluralidade de nichos e modelos empresariais, além das mudanças 
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temporais e o surgimento de novos fatores que podem influenciar o processo. Os modelos, por 

definição, simplificam a realidade e não se aplicam perfeitamente a todos os 

empreendimentos. Entretanto, são relevantes instrumentos de informação e esclarecimento 

quanto ao processo empreendedor de forma geral. 

 

Somando-se à descrição das fases, os autores Smilor e Gill (1986) defendem a 

importância de quatro fatores críticos para o desenvolvimento bem-sucedido do processo 

empreendedor: a tecnologia, o capital, o know-how e o talento do empreendedor.  

 

 
 

Figura 5 – Fatores Críticos do Processo Empreendedor  

Fonte: Smilor e Gill (1986) 
 
 

A combinação dos fatores é muito importante para iniciar um novo negócio. O talento 

é responsável pela criatividade, que, quando associada à tecnologia, produz ideias viáveis. 

Nesse momento, o processo empreendedor está na iminência de ocorrer. Para que ele 

realmente se torne realidade, é necessária a presença do terceiro fator, o capital. Por fim, 

aplica-se o know-how, ou seja, o conhecimento e a capacidade de fazer convergir em um 

mesmo ambiente o talento, a tecnologia e o capital, que fazem a empresa crescer 

(TORNATZKY et al, 1996). 

 

2.2.3 PERFIL EMPREENDEDOR 

Enquanto a presença dos fatores críticos do processo empreendedor possibilita o seu 

desenvolvimento, a falta de competências empreendedoras tende a influenciar negativamente 

o potencial empreendedor dos indivíduos, o que dificulta a criação e o desenvolvimento de 

novas empresas. Da mesma forma, pode dificultar a gestão de empreendimentos já criados, 

podendo comprometer a perenidade destas organizações (ZAMPIER; TAKAHASCH, 2011). 
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Uma faceta importante do processo empreendedor é o risco. Hisrich e Peters (2004) 

enxergam o empreendedor como alguém que corre riscos. Observando as práticas 

empreendedoras de séculos atrás, nota-se que comerciantes, fazendeiros, artesãos e outros 

proprietários individuais compravam a um preço certo e vendiam a um preço incerto, 

portanto, operavam com risco.  

 

Em quase todas as definições sobre empreendedor, mesmo em épocas diferentes, 

percebe-se um padrão de comportamento típico: tomar decisões, organizar e reorganizar 

mecanismos sociais e econômicos a fim de transformar recursos e situações para proveito 

prático, para então aceitar o risco ou o fracasso (HISRICH; PETERS, 2004).  

 

Dolabela (1999) complementa essa visão afirmando que ser empreendedor não é 

somente uma questão de acúmulo de conhecimentos, mas a introjeção de valores, atitudes, 

comportamentos, formas de percepção do mundo e de si mesmo voltados para atividades em 

que o risco, a capacidade de inovar, perseverar e de conviver com a incerteza são elementos 

indispensáveis. 

 

O empreendedor tem que estar preparado para implementar mudanças sempre que a 

circunstância assim requisitar. Precisa ser flexível, rápido e eficaz o suficiente para 

desenvolver sistemas de adaptação a novos contextos, novas situações, tendo a criatividade, 

espírito inovador e habilidade para se sair bem. Dessa forma, pode diminuir os riscos do 

processo empreendedor (ADIZES, 2002).  
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3. METODOLOGIA  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Para que os objetivos propostos neste trabalho fossem alcançados, buscou-se 

identificar o tipo de pesquisa e os procedimentos metodológicos mais adequados à proposta 

apresentada. 

Dessa forma, a pesquisa é de natureza aplicada, já que tem como objetivo gerar 

conhecimentos práticos acerca de problemas específicos ocorridos, para que sejam evitados 

em novos projetos (VERGARA, 2007). 

Além disso, se trata de uma abordagem qualitativa, já que os fatos são relatados sob a 

ótica de um agente interno à organização, protagonista na maioria dos casos. Assim, é 

possível compreender o contexto e a sequência de acontecimentos na linha do tempo, 

enquanto o pesquisador goza de maior flexibilidade para retratar a análise (BERTO; 

NAKAMO, 1999). 

Por outro lado, segundo Silva e Menezes (2005), a relação direta entre observador e 

objeto é permeada de subjetividades, que não podem ser apresentadas em números. As 

análises são intuitivas, já que as informações são obtidas pela presença natural e direta do 

observador no ambiente. 

Neves (1996) acrescenta que o foco desse tipo de pesquisa não é medir eventos ou 

aplicar análises estatísticas, mas sim resgatar informações descritivas advindas diretamente do 

objetivo de pesquisa. Os acontecimentos são entendidos e interpretador tendo como base o 

ponto de vista dos participantes.  

No que se refere aos meios, segundo a obra de Vergara (2007), trata-se de uma 

pesquisa ex-post-facto (episódica), pois trata de um projeto já ocorrido, onde suas variáveis 

não podem ser alteradas e nem manipuladas no presente. 

Somando-se a essa classificação, de acordo com Brandão e Borges (2007), o modelo 

de pesquisa cujo pesquisador participa da análise da sua própria realidade também pode ser 

definido como Pesquisa Participante. Lakatos & Marconi (1991) definem a pesquisa 

participante como um tipo de pesquisa que não possui um planejamento ou um projeto 

anterior à prática, já que o mesmo é construído junto aos participantes. 
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Entretanto, neste caso, não existem sujeitos além do pesquisador. Assim, pode-se 

caracterizar a pesquisa como autoetnográfica. A etnografia se vale da “descrição densa” para 

tornar familiar a experiência cultural, enquanto a autoetnografia utiliza uma abordagem 

sistemática para analisar e interpretar compreensões socioculturais do self (O’CONNELL, 

2017). A autoetnografia supera a separação entre o observador e o observado, e desafia as 

formas canônicas de fazer pesquisa etnográfica, já que “(...) como método, a autoetnografia é, 

ao mesmo tempo, processo e produto” (ELLIS; ADAMS, BOCHNER, 2015, p. 250).  

A autoetnografia faz uso da técnica literária de “mostrar” para dar ao leitor um sentido 

de “estar lá” (SPRY, 2011), quando o autor passa por uma experiência. Também pode 

empregar a técnica de “contar” para descrever uma experiência, que, junto ao “mostrar”, 

permite uma maior compreensão dos acontecimentos de uma narrativa” (O’CONELL, 2017).  

O seu foco está em privilegiar o autoconhecimento e o conhecimento do 

pesquisador/autor sobre o tema, por meio da experimentação com o ponto de vista do autor. 

Por isso, na autoetnografia não há a preocupação com a veracidade ou facticidade da 

narrativa, mas com a sua credibilidade, sendo esta “ligada a questões como coesão da estória 

e os sentidos construídos a partir dela” (VALENTIM, 2016, p. 22).  

Segundo Versiani (2005), o termo autoetnografia é criado para reconher a 

subjetividade como fator importante no processo de construção de conhecimento. Desse 

modo, a autoetnografia é um método que pode mudar nossa percepção sobre a construção de 

subjetividades, culturas e produção de conhecimento (VERSIANI, 2005, p. 218). 

Dessa forma, a pesquisa será feita com foco nos relatos de um único sujeito: a 

empreendedora. Suas aspirações, decisões e ações, assim como o impacto de cada uma delas 

no desenvolvimento do seu empreendimento serão relatados e estudados no trabalho. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

A pesquisa será realizada por meio de um memorial, com base em relatos da 

empreendedora acerca do primeiro ano de funcionamento de seu negócio, levando em 

consideração as suas percepções. 
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O memorial é um recorte histórico caracterizado por trazer à tona, em um formato 

crítico e reflexivo, a trajetória acadêmica ou profissional de quem o escreve. O objetivo 

principal do memorial é proporcionar ao leitor aprendizados e experiências, através da 

história relatada. Tais aprendizados e experiências são possíveis uma vez que o autor coloca 

em seu memorial uma avaliação de cada etapa, destacando pontos positivos e negativos de 

cada momento experimentado, sem ocultar informações críticas (SEVERINO, 2002). 

Zabalza (1994) acrescenta que o memorial ou qualquer trabalho com documentos 

pessoais apresenta um significativo risco em sua metodologia de pesquisa, uma vez que parte 

de investigações e reflexões com forte cunho qualitativo e pouca ou nenhuma análise 

quantitativa. O memorial é escrito do autor para si mesmo. Portanto, o principal leitor do 

memorial é o próprio autor. Ele é o principal destinatário do texto. Dito isso, o que se 

descreve tem sentido total apenas para ele - que é autor e principal alvo do trabalho. 

  

3.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A pesquisa conta apenas com dados primários, obtidos através do memorial 

mencionado no tópico anterior. Ele é resultado de um estudo episódico, ocorrido entre janeiro 

de 2019 e novembro de 2020, no qual a autora participou como empreendedora do negócio. 

Tais dados foram registrados por meio de texto pela pesquisadora, diariamente após os fatos 

ocorridos, buscando mitigar os possíveis lapsos de memória. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

O envolvimento do pesquisador no ambiente e sua participação nos fatos cria um viés no 

momento da descrição dos acontecimentos e também na interpretação dos dados da pesquisa, 

induzindo o estudo a conclusões subjetivas e parciais. Como a maior parte dos 

acontecimentos só foi presenciada pela empreendedora, tal realidade é inevitável e, por isso, 

limitação do estudo. Dessa forma, é preciso levar em conta a sua autorreflexividade, quando 

se reconhece como indivíduo inexperiente em gestão de negócios e liderança, e também 

emocional e indeciso por natureza. 
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Além disso, por mais que os fatos tenham sido registrados em texto ao longo do tempo, é 

possível que a pesquisadora tenha esquecido ou deixado de mencionar partes de informações, 

já que se trata de um ser humano com suas limitações.   
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4. ESTUDO DA TRAJETÓRIA EPISÓDICA DO EMPREENDIMENTO 

4.1 PRINCÍPIO DO PROCESSO EMPREENDEDOR 

Nos últimos anos da graduação em Engenharia de Produção, os alunos se deparam com o 

desafio de adentrar o mercado de trabalho. Alguns começam a se preparar para provas de 

concursos públicos, outros buscam estágios no ramo da consultoria ou em bancos. Muitos 

optam por grandes empresas e multinacionais, sem saber ao certo em que área serão 

efetivados e o que o futuro os guarda. 

 

Entretanto, uma pequena parcela observa a dinâmica do mercado, a rotina dos colegas que 

já estagiam, e percebe que não deseja seguir o caminho convencional. Para estes, restam duas 

alternativas arriscadas: tentar fazer algo diferente e ter grandes chances de fracassar, ou tentar 

fazer o que a maioria faz e ter grandes chances de ser infeliz. 

 

Neste capítulo, será descrito o percurso de uma estudante que decidiu empreender, apesar 

dos riscos e dos obstáculos. Dentre as opções de empreendimento, a que apresentava o menor 

custo inicial era o mercado digital1. Na verdade, não havia a necessidade de gastar nada para 

começar a produzir conteúdo na internet. Bastava tempo, vontade e coragem. Como seu 

namorado tinha uma empresa de sucesso no ramo dos cursos on-line, o conhecimento acerca 

de estratégias de distribuição e de vendas no mercado era muito acessível e sem custos. 

Entretanto, vender o quê? Para quem? Era necessário testar para conhecer melhor os 

consumidores e a si própria. 

 

4.1.1 TESTES PRELIMINARES 

A primeira tentativa ocorreu entre março e maio de 2019, ao criar um produto sobre 

gestão de negócios para pessoas que trabalhavam fazendo encomendas de comida (bolos, 

doces, marmitas, etc.). O mercado é relativamente grande, porém, não estava disposto a 

investir em tal conhecimento. 

                                                
1 É como se chama o segmento de negócios que é feito através da Internet. Desde a transação financeira até a 
entrega do produto ou serviço, passando por todo processo de venda e tratativas sobre a operação. Com a 
popularização do acesso à internet, do computador pessoal e dos aparelhos telefônicos inteligentes, o mercado 
digital cresceu expressivamente ao longo dos últimos 20 anos. Nesse período, a maior parte das grandes 
empresas e multinacionais, de praticamente todos os nichos e modelos de negócio, começaram a reorganizar 
suas estratégias de venda para que pudessem oferecer a seus clientes soluções digitais, entrando dessa forma no 
mercado digital. O mercado digital também possui como uma característica a democratização da competição em 
diversos setores do mercado, uma vez que exige custos menos elevados do que o mercado tradicional presencial. 
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A segunda tentativa foi em junho do mesmo ano, no ramo de produtos físicos vendidos 

pela internet. Uma conhecida produzia roupas e as vendia em uma feira, mas tinha interesse 

de vender também pela internet. A estudante se propôs a gerenciar as mídias e o atendimento 

aos clientes, em troca de uma comissão sobre as vendas. Todavia, a logística não era simples, 

a margem de lucro era pequena e o nicho do negócio não a motivava. Então, a parceria foi 

encerrada após um mês. 

 

Se deparando com o início do último ano da faculdade e a pressão de ter uma ocupação 

quando formada, decidiu que tentaria mais uma vez, em um nicho que a interessava 

enormemente e onde a demanda parecia grande: cursos de inglês. Ela estudou a língua por 

anos e teve duas oportunidades de praticá-la em intercâmbios: um na Califórnia, em 2012, e 

outro na Bélgica, em 2018. Ela não tinha experiência como professora, mas conhecia muitas 

pessoas que gostariam de aprender ou melhorar sua proficiência no idioma, inclusive amigos 

e familiares. Caso produzisse conteúdo sobre inglês, eles poderiam ser um público inicial, 

ajudando na divulgação do projeto. 

 

A monetização2 poderia ocorrer depois de alguns meses, por meio de cursos on-line. Ela 

tinha acesso a todo o conhecimento técnico necessário sobre esse tipo de negócio graças ao 

seu namorado, que vendia treinamentos de software on-line e já havia estudado muito sobre o 

assunto, além de ter contato com várias referências no mercado de infoprodutos3. Entretanto, 

a oferta de cursos de inglês pela internet é vasta e muitas empresas já estavam estabelecidas 

no mercado há anos. Para realmente ter chances de sucesso em meio à concorrência, era 

preciso conseguir se diferenciar. 

 
                                                
2 É o termo utilizado para caracterizar o modelo de negócios que irá tornar financeiramente viável uma iniciativa 
empreendedora dentro do mercado digital. Dentro do nicho de educação online é muito comum que os entrantes 
no mercado invistam um período inicial na produção livre e aberta de conteúdo, para que apenas depois de 
algumas semanas, meses ou até anos comecem efetivamente a ganhar dinheiro. Esse movimento é feito para que 
primeiro os entrantes criem uma audiência de pessoas que consomem seus conteúdos, para que depois façam 
uma oferta para essa audiência. O processo de escolha da melhor ou mais adequada forma de realizar a venda 
para essa audiência é justamente conceituada como monetização. 
 
3 A palavra é uma junção dos termos “info” (referente a informação) e “produto”. Dentro do mercado digital os 
negócios que tem como principal entrega ao cliente final algum tipo de conteúdo informativo (como livros 
digitais, aulas on-line ou áudios explicativos) são caracterizados como infoprodutos. Apesar de ter o termo 
produto no nome, os infoprodutos podem ser encarados em muitas situações como serviços, perante um olhar 
legal. Existe pouca legislação atualmente que discorra sobre tal iniciativa ter mais características de um produto 
ou de um serviço. A maior parte dos infoprodutos existentes atualmente no mercado brasileiro se configura a 
partir de aulas on-line. Seus produtores são denominados “infoprodutores”. 
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4.2 CRIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ESTUDADO: INGLÊS DA LUIZA 

4.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS 

Assim, em julho de 2019, começaram os estudos do mercado e da concorrência. Isso 

foi feito por meio do acompanhamento do conteúdo dos principais perfis nos resultados de 

buscas sobre inglês no Instagram4. Assistir o que era postado nas redes sociais foi útil para 

modelar a distribuição de conteúdo e definir um estilo próprio. Além disso, participar de 

diversas Semanas de Lançamento5 foi essencial para entender como funciona a venda nesse 

mercado. 

 

Dentre os perfis observados, alguns seguiam métodos de ensino tradicionais 

(semelhantes aos cursos presenciais), enquanto outros tinham métodos próprios, com 

abordagens diversas. Ainda sem ter certeza sobre qual caminho seguir quanto a um método, 

foi tomada a decisão de começar produzindo conteúdo no Instagram e fazer testes, a fim de 

aperfeiçoar as ideias para apenas no futuro montar um produto. Assim, a estudante iniciou sua 

jornada enquanto empreendedora. 

 

Em setembro, foi escolhido o nome Inglês da Luiza dentre as opções disponíveis para 

sites e usuários de Instagram. Com a conta criada, o próximo passo foi escolher um tema para 

a produção de um vídeo. A primeira gravação, que ensinava a tradução da letra inteira de uma 

música, ficou maçante. Com isso, foi gravado um segundo vídeo ensinando apenas o refrão da 

mesma música. 

 

                                                
4 O Instagram é uma rede social usada para compartilhamento de fotos e vídeos, que permite a interação entre 
pessoas e marcas. Dentro da rede é possível se entreter, conversar com amigos e até mesmo aprender sobre 
diversos assuntos. No Instagram também é possível produzir vídeos de conteúdo sobre os mais diversos temas e 
compartilha-los, sem custo para que sejam exibidos para usuários que possuem interesse em assisti-los. Os 
vídeos podem ter até uma hora de duração e ficam expostos no “perfil” do usuário que o publicou. Também 
existem ferramentas de divulgação de conteúdo por meio de anúncios (para que marcas e infoprodutores possam 
alcançar novos usuários). Essas ferramentas são pagas e, atualmente, a maior parte das grandes marcas e dos 
infoprodutores investem grande parte de seus orçamentos de publicidade no Instagram. 
 
5 Esse é o termo usado para caracterizar o período em que o infoprodutor produz conteúdo gratuito para mostrar 
para sua audiência como irá funcionar seu produto completo (que por sua vez será pago). Dentro do mercado 
digital brasileiro, o termo “Semana de Lançamento” se notabilizou quando um grande nome do mercado, 
chamado Érico Rocha, trouxe para o Brasil uma estratégia de venda online desenvolvida pelo americano Jeff 
Walker. Essa estratégia, que foi batizada de Fórmula de Lançamento no Brasil, prevê uma semana de 
distribuição de conteúdo gratuito em vídeo antecedendo o período de vendas. A principal característica da 
Fórmula de Lançamento é o fato de que a venda fica disponível por um período limitado de dias (geralmente de 
quatro a sete dias) após a “Semana de Lançamento”. Ainda neste capítulo, tal estratégia será melhor abordada e 
explicada mais minuciosamente. 
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Depois de editado e publicado num link privado6, ele foi compartilhado com amigos e 

familiares, que deram seu feedback7. As críticas mais comuns foram quanto à qualidade da 

iluminação (que estava exagerada) e quanto ao movimento dos olhos ao longo do vídeo (ela 

piscava demais e nem sempre olhava para a câmera). 

 

Contudo, todos aprovaram o conteúdo e a forma que ele foi apresentado. Dessa forma, 

foram escolhidas outras duas músicas para serem explicadas no mesmo modelo, e a gravação 

levou em conta todas as críticas recebidas. A melhoria foi visível e ninguém teve mais nada 

para pontuar. Então, os três vídeos foram publicados no Instagram. Amigos e familiares 

divulgaram o projeto em seus próprios perfis e também em grupos de WhatsApp. 

 

Em um dia, a conta do Inglês da Luiza chegou a 700 seguidores8 e o feedback de todos 

foi extremamente positivo. Desde amigos que já sabiam inglês e conseguiram melhorar ou 

relembrar algo com o conteúdo, até mães e pais desses amigos que não sabiam nada de inglês, 

mas estavam adorando o estilo dos vídeos. 

 

No dia seguinte, um influenciador digital, amigo do seu namorado, divulgou o projeto 

no seu perfil do Instagram, com mais de um milhão de seguidores. Assim, o Inglês da Luiza 

chegou a três mil seguidores em seu terceiro dia de atividade. Pelas duas semanas 

subsequentes, a distribuição de conteúdo foi intensa: um novo vídeo IGTV9 por dia, assim 

como vários stories10 diários. 

                                                
6 É um endereço de página na web que não permite que qualquer usuário tenha acesso abertamente ao conteúdo. 
O link, e consequentemente o conteúdo publicado nele, é restrito apenas ao seu criador e aos leitores por ele 
autorizados (pode ser bloqueado através de alguma senha). É possível mudar as configurações do link a qualquer 
momento para permitir que ele vire público. Dessa forma, todos com conexão a Internet conseguem acessar ao 
conteúdo dele. 
 
7 Palavra originada do inglês que representa o ato de dar uma opinião, positiva ou construtiva, sobre um trabalho, 
produto ou serviço realizado. Dentro do mercado digital a prática do Feedback é comum e necessária. A 
facilidade para alterar percursos ou modelar conteúdos e produtos de acordo com percepções de terceiros faz 
com que o feedback seja uma espécie de guia para os infoprodutores dentro do mercado digital. 
 
8 É a palavra utilizada para representar a audiência de determinada marca ou infoprodutor dentro das redes 
sociais. São as pessoas que, por escolha, configuram suas redes sociais para receberem de forma orgânica e 
rotineira as publicações (textos, imagens e vídeos) de determinada página ou conta. Os seguidores também 
podem ser chamados de fãs ou de inscritos, dependendo da rede social. Apesar das diferentes nomenclaturas, na 
prática, o conceito é o mesmo. 
 
9 É uma ferramenta presente no Instagram que possibilita ao usuário colocar vídeos de até uma hora de duração 
na rede social. Esses vídeos podem ser acessados gratuitamente por seguidores e também por não seguidores que 
tenham uma conta na rede social. É possível fazer divulgações patrocinadas do conteúdo postado no IGTV para 
que ele possa alcançar novos usuários. 
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Todo esse trabalho era conciliado com as atividades do estágio e da faculdade. Na 

terceira semana, devido às horas dedicadas à edição de vídeos no computador, a 

empreendedora desenvolveu uma tendinite no pulso. Além disso, sua vida pessoal e o 

desempenho na faculdade começaram a sentir os efeitos negativos da sua escassez de tempo. 

 

Por isso, a partir de outubro, foi tomada a decisão de contratar alguém para editar 

vídeos. Esse foi o início dos investimentos com o dinheiro pessoal da empreendedora no 

negócio, mesmo sem ter perspectiva de retorno no curto prazo. A competência para editar em 

si não era um pré-requisito, já que era possível ensinar o trabalho, mas inglês avançado era 

essencial. Um texto explicando o trabalho, a carga horária semanal e a remuneração proposta 

foi compartilhado em grupos de WhatsApp11. Dois dias depois, foi feita uma entrevista com 

uma candidata, que era fluente em inglês e estudante de Cinema. Ela começou a prestar 

serviços na mesma semana e está na empresa até hoje (agora como estagiária). 

 

O único encontro físico com a editora de vídeos foi no dia da contratação, em outubro 

de 2019. Desde então, os pagamentos são feitos via transferência bancária, as conversas são 

por WhatsApp e a troca de insumos (ela recebe vídeos brutos e os devolve editados) se dá por 

Dropbox12. 

 

Uma semana depois da editora começar, o perfil participou de um sorteio no 

Instagram. O funcionamento é: um perfil grande decide sortear algo em sua página (celular, 

carro, maquiagem, etc.) e para concorrerem, os seguidores precisam cumprir uma série de 

                                                                                                                                                   
 
10 É uma ferramenta presente no Instagram que possibilita o usuário colocar um ou mais vídeos de até quinze 
segundos de duração na rede social. Os stories cumprem uma função bem específica dentro da ferramenta, 
incitando os usuários a compartilharem momentos num formato mais espontâneo – relatando situações 
acontecidas no seu dia-a-dia ou transmitindo conteúdos rápidos e de menor complexidade. Eles saem do ar 
depois de vinte e quatro horas (o tempo é contado a partir do momento em que o vídeo é adicionado). 
 
11 É um programa de troca de mensagens, áudios, imagens e arquivos com capilaridade mundial que pode ser 
usado pelo celular ou por dispositivos móveis (como computadores e tablets). O WhatsApp não tem custo para o 
usuário e pode ser instalado facilmente se o usuário tiver conexão com a Internet. As mensagens são enviadas e 
recebidas por tecnologia criptografada ponta-a-ponta – o que torna o programa extremamente seguro e confiável. 
 
12 É um programa de armazenamento virtual de arquivos que pode ser usado por pessoas físicas e por empresas 
para estocar e armazenar com segurança documentos, planilhas e imagens. O Dropbox é, portanto, uma solução 
de estocagem virtual com um servidor internacional de grande segurança que assegura ao usuário menor riscos 
de perda de informações e análises críticas. É possível quem várias empresas de uma mesma empresa consigam 
acessar os mesmos documentos uma vez que estão dentro do Dropbox. 
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requisitos, como: curtir13 a foto oficial, comentar14 o @15 de um amigo e seguir a página. 

Porém, hoje em dia a maioria dos sorteios não pede apenas para que a pessoa siga a página 

que organiza o mesmo. Ao invés disso, disponibiliza-se uma lista com dezenas de perfis que 

cada pessoa precisa seguir para participar. Para ser um desses perfis da lista, basta pagar o 

preço proposto pelo organizador. 

 

Sorteios assim trazem seguidores reais (não é igual a comprar seguidores robôs) em 

grande volume. Porém, eles não são necessariamente qualificados16 para o nicho dos perfis 

que pagaram para participar. Além disso, a maioria das pessoas deixa de seguir os perfis logo 

depois que o sorteio acaba, já que a motivação ao seguir não havia sido interesse pelo 

conteúdo, mas sim o cumprimento do requisito de participação do sorteio. 

 

Como o seu conteúdo era sobre inglês, algo de interesse de grande parte da população, 

acreditou-se que a estratégia valeria o investimento de 1250 reais. O perfil foi de 4 mil 

seguidores para 19 mil em uma semana. Assim que acabou o sorteio, ele caiu para 16 mil em 

um dia e nas semanas seguintes a queda de seguidores se deu gradualmente. Entretanto, a 

                                                
13 É uma funcionalidade presente dentro do Instagram que permite ao usuário demonstrar apreço por 
determinado vídeo ou foto postada na rede social. O algoritmo do Instagram leva em consideração a quantidade 
de curtidas que determinado conteúdo teve para aumentar sua distribuição orgânica. De forma pragmática pode-
se afirmar que quanto mais usuários demonstrarem apreço por determinada publicação (através da 
funcionalidade da curtida) mais essa mesma publicação será apresentada para outros usuários da rede social. 
 
14 É uma funcionalidade presente dentro do Instagram que permite ao usuário tecer elogios, críticas ou opiniões 
acerca de determinada imagem ou vídeo compartilhado. Os comentários de uma publicação, assim como as 
curtidas, têm impacto na distribuição orgânica do conteúdo dentro da rede social. Dessa forma, quanto maior o 
número de comentários, maiores as chances do vídeo ou da imagem aparecerem para mais usuários. É uma 
prática comum, portanto, marcas e empresas solicitarem aos seus seguidores que deixem curtidas e comentários 
em suas publicações. 
 
15 O sinal é usado no início do nome de cada usuário dentro do Instagram. Ou seja, se o nome de determinado 
usuário dentro do Instagram é “pedro” o seu usuário será @pedro. O termo é popular dentro da rede e é comum 
marcas e produtores de conteúdo solicitarem aos seus seguidores que comentem em suas publicações o “arroba” 
de alguns amigos. Essa chamada, para os usuários da rede, significa escrever o nome de um conhecido com o 
sinal @ precedente ao nome (exemplo: @pedro). Automaticamente, quando o @ é colocado antes do nome do 
usuário, o Instagram notifica o usuário marcado (nesse caso, ao usuário “pedro”) que ele foi lembrado por 
alguém em determinada publicação. Cada @ é associado a um único perfil dentro do Instagram – é uma forma 
de diferenciar cada usuário. Ele pode ser alterado, mas, caso isso seja feito, outro perfil passa a poder utilizá-lo 
(ele é transferido). 
 
16 Dentro do mercado digital chama-se de “qualificados” aqueles seguidores que ativamente decidem seguir uma 
marca ou produtor de conteúdo e, mais do que isso, interagem com suas publicações (curtindo, comentando ou 
marcando outros amigos). Quanto mais qualificada é a audiência de uma marca ou de um infoprodutor, maiores 
são as chances de monetização. A produção gratuita de conteúdo dentro do mercado digital tem como uma de 
suas principais funções qualificar seguidores. Isto é, fazer com que pessoas desconhecidas conheçam o trabalho 
de determinado infoprodutor através de conteúdos gratuitos (processo de qualificação), para que depois haja uma 
oferta (que terá maiores índices de sucesso em cima de seguidores mais qualificados). 
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percepção foi de que o aumento do engajamento17 não foi proporcional ao aumento no 

número de seguidores. Com mais de 10 mil seguidores, foi possível botar links nos stories18 

do Instagram, mas as visualizações nos vídeos continuaram na mesma ordem de grandeza de 

antes, quando só havia 4 mil seguidores. 

 

Nessa mesma época, foi lançado o canal no YouTube19. Diferentemente do Instagram, 

sua criação não exigiu muita dedicação. Foram publicados os mesmos vídeos que já estavam 

no Instagram e a divulgação do canal foi feita apenas nos stories (usando a recém-adquirida 

função de links), fazendo com que ele chegasse a 200 inscritos em um dia. 

 

4.2.2 PRIMEIRO INFOPRODUTO 

No momento de criação do perfil, havia a expectativa de lançar um curso pago até 

novembro. Porém, mesmo após dois meses de produção e publicação de conteúdo, a 

empreendedora continuava insegura a respeito de um método que fosse bom o suficiente para 

ensinar o idioma de forma completa. Ela não queria imitar os outros professores da internet, 

mas também não queria fazer um curso igual aos tradicionais. 

 

Portanto, foi tomada a decisão de começar com um produto menor, que tivesse um 

preço simbólico, para testar a disposição dos seguidores do Instagram em pagar por algum 
                                                
17 O engajamento é o nível de interação entre uma marca ou um infoprodutor e a sua audiência. Quanto maior o 
número de curtidas, comentários e marcações de @ nas publicações de determinado produtor de conteúdo, maior 
é seu engajamento. Existem outras métricas que podem ser consideradas para a análise de engajamento, além das 
já citadas, como exemplo o tempo de retenção médio (quanto tempo um seguidor fica em média assistindo os 
vídeos da página). De acordo com a rede social essas métricas de engajamento mudam. Mas, de forma geral, 
pode-se afirmar que quanto mais engajamento um perfil ou uma página possui, maiores são as chances de 
iniciativas bem-sucedidas de monetização. 
 
18 É um recurso disponível no Instagram apenas para usuários com mais de dez mil seguidores. Esse recurso 
permite que sejam feitos convites, por parte de marcas e infoprodutores, para que seus seguidores possam ser 
direcionados para outras páginas da Internet (dentro ou fora do Instagram). Essa aplicação é muito usada para 
convidar usuários para compra de um produto ou serviço (em páginas externas à rede social). Dentro do mercado 
digital existe uma outra expressão que tem total vínculo com os links nos stories que é a “chamada para ação” 
(conhecida também apenas por CTA, do inglês Call To Action). É usual, portanto, que os infoprodutores façam 
chamadas para ação nos stories usando os links aqui explicados para levar seus potenciais clientes para um ato 
de compra. O marco de dez mil seguidores no Instagram é muito comemorado por novos entrantes justamente 
por habilitar o uso desse recurso de inserção de links nos stories. 
 
19 É uma rede social especializada na publicação e no armazenamento de vídeos. O YouTube é enxergado como 
uma “pérola preciosa” dentro do mercado digital por marcas e infoprodutores. Isso porque, além da enorme 
capilaridade da rede, ao longo das últimas décadas ele tem se mostrado muito consistente. Enquanto outras redes 
sociais criadas na mesma época, como ICQ, MSN, SnapChat e Orkut, perderam tração depois de alguns anos no 
mercado e acabaram desaparecendo, o YouTube experimentou um efeito contrário. Desde sua criação, cresceu 
em número de usuários e produtores de conteúdo. Atualmente se posiciona como a maior e mais conhecida 
biblioteca de conteúdo digital em formato de vídeo da internet, para fins de entretenimento e educação. 
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produto feito por ela. Foi então que surgiu o “Minicurso Inglês para Viagem”, vendido na 

semana da Black Friday20 por 50 reais. Ele foi anunciado somente nos stories do Instagram, 

com um link que levava as pessoas até um grupo no WhatsApp, onde o produto era explicado. 

Cerca de 400 pessoas se interessaram e, nos dois dias de venda, foram vendidos 19 cursos 

(um resultado satisfatório). Entretanto, ainda pairava um forte desânimo por não ter ainda um 

direcionamento para montar um curso completo, que realmente poderia tornar o negócio 

lucrativo. 

 

Um lado positivo da venda do “Minicurso Inglês para Viagem” foi motivar a 

empreendedora a fazer algo que queria há muitos meses: sair do estágio. Além de não ter 

interesse em continuar na empresa depois de formada, nas duas primeiras semanas de 

dezembro, a empreendedora teve muitas provas na faculdade e a entrega do Projeto Final I. 

Ela acreditava que o fim do estágio iria aliviar suas tarefas e que, assim, poderia se dedicar 

exclusivamente à faculdade no período. Mas, na verdade, a transição e a gestão do 

conhecimento de todas as suas funções acabou deixando-a muito mais atarefada que o normal. 

Juntando isso às demandas da faculdade e à manutenção do perfil no Instagram, chegou à 

beira de um colapso físico e mental. 

 

Todas as tarefas foram cumpridas, mas causaram extrema exaustão e consumiram sua 

criatividade para o Instagram. Como não havia ninguém para lhe dizer o que fazer ou cobrar 

resultados, o perfil acabou sendo deixado no “automático”. A frequência de postagens deixou 

de ser diária e era visível a queda de engajamento da conta. Somando-se a isso, havia a 

frustração de não ter conseguido pensar num curso completo para vender em janeiro, que, 

segundo os conhecimentos mercadológicos da empresa do seu namorado, é o período de 

maior demanda por cursos on-line. 

 

Todavia, por mais que as circunstâncias demandassem pressa, a decisão mais sensata era 

dar uma pausa e cuidar da saúde mental. E foi assim. Durante 15 dias, a editora continuou 

publicando os vídeos que estavam em estoque no Instagram e no YouTube. Nesse período, 

                                                
20 É um evento que ocorre durante o mês de novembro e que incentiva descontos agressivos na compra de 
produtos e serviços. Originado nos Estados Unidos e com um enfoque inicial apenas em produtos de tecnologia, 
em pouco tempo o evento começou a ganhar amplitude geográfica. Atualmente, o mercado digital brasileiro usa 
a Black Friday como uma grande oportunidade de fazer ações promocionais e gerar picos de venda. Os 
descontos praticados durante a Black Friday se tornaram um elemento central nas estratégias de venda do último 
trimestre de grandes marcas e infoprodutores. 
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não foram gravados stories. O engajamento do perfil caiu, mas dar esse passo atrás foi crucial 

para dar muitos passos para a frente posteriormente.  

 

4.3 PRIMEIRO LANÇAMENTO DO CURSO COMPLETO 

4.3.1 INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO CURSO COMPLETO 

Em meados de janeiro de 2020, o trabalho foi retomado com um ritmo lento, focado em 

alternativas de modelos de aula para alguém que não soubesse absolutamente nada de inglês. 

Ainda assim, as ideias não estavam consistentes. Havia muitas opções e caminhos a seguir, 

todos esboçados num bloco de notas. Para escapar deste entrave, a solução foi buscar opinião 

externa.  

 

Para isso, foi realizada uma reunião entre a empreendedora, seu namorado e o sócio dele, 

dois empresários com mais de três anos de experiência no mercado digital. O objetivo do 

encontro foi traçar estratégias, afinal, é impossível alcançar metas se elas não forem definidas. 

A conversa não foi determinante para definir um modelo de ensino, um discurso de venda, 

nem um preço. Mas foi um marco para estabelecer prazos: foi sugerido que o primeiro 

Lançamento do curso ocorresse no começo de abril. Para isso, a empreendedora precisava se 

organizar. Ela deveria trabalhar ao menos seis horas por dia, divididas entre estudos (curso 

Fórmula de Lançamento do Érico Rocha)21 e trabalho (produção do curso). Tal produtividade 

não era ideal, mas já indicava um começo, um caminho e um destino. 

 

No dia 31, último dia do mês, sua rotina já estava organizada o suficiente. Então, foi 

tomada uma decisão que há muito tempo era adiada: criar um TikTok22. Abrir outra frente em 

                                                
21 É um treinamento on-line ministrado por um dos precursores do mercado digital no Brasil, Érico Rocha. Nesse 
treinamento Érico ensina o passo-a-passo de implementação de uma estratégia de venda online, batizada por ele 
de Fórmula de Lançamento. Essa estratégia foi criada pelo americano Jeff Walker (o nome original dela em 
inglês é Launch, que significa lançar em português). Érico popularizou a estratégia no Brasil e atualmente esse é 
o formato mais usado por infoprodutores no país. Os principais conceitos da estratégia são: distribuição de 
conteúdo gratuito no período pré-venda (nas Semanas de Lançamento), vendas abertas por um período curto 
(geralmente de quatro a sete dias) e uso de roteiros estruturados e padrões para gravação dos vídeos (tanto os 
vídeos de conteúdo, quanto o vídeo de venda do produto ou serviço em questão). 
 
22 É uma rede social feita para publicação de vídeos curtos, de no máximo um minuto de duração. Essa rede 
social começou a ganhar mais usuários no Brasil ao longo dos últimos dois anos (principalmente a partir de 
2019) e desde que chegou no mercado digital brasileiro cresce de forma expressiva. Em um primeiro momento 
essa rede social foi povoada por um público majoritariamente feminino/adolescente, mas depois desse 
movimento inicial a rede começou a ganhar mais usuários jovens e adultos, de todos os sexos e gêneros. É muito 
conhecida por criar tendências e por suas coreografias para músicas de sucesso. Os usuários inventam suas 
próprias coreografias ou imitam personalidades e influenciadores da rede. Além dessa proposta de 
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uma nova rede social. Assim, foram postados três vídeos à tarde e um deles “viralizou”23, 

chegando a 3 mil visualizações em poucas horas. Um número impressionante se comparado 

aos parâmetros usuais do perfil do Instagram. Por isso, foi postado outro vídeo no período da 

noite, o qual alcançou 40 mil visualizações em um dia. Em menos de 24h a conta já tinha mil 

seguidores, sem sorteio nem divulgação de amigo influenciador, todos orgânicos24. Desde 

então, produzir conteúdo para o TikTok passou a ser mais uma atividade da rotina. 

 

Em fevereiro, as ideias sobre o método já estavam relativamente estruturadas e o senso de 

urgência provocou um aumento de produtividade, então o curso começou a “nascer”. Foram 

gravadas as primeiras aulas (6 aulas de 5 minutos) e enviadas para avaliação e feedback de 

amigos e familiares, assim como foi feito no início da conta no Instagram. As opiniões 

colaboraram para uma reestruturação do método, que fez com que ele ficasse ainda mais 

consistente e coeso. Então, começaram de fato as gravações do primeiro módulo do curso, 

sobre o verb to be. 

 

Em paralelo, o ritmo de publicações no TikTok continuou intenso. Eram dois vídeos 

novos por dia, alguns fizeram muito sucesso e outros nem tanto. No dia 11 de fevereiro, o 

perfil chegou aos 100 mil seguidores. O crescimento aconteceu tão rapidamente que parecia 

ser sorte de iniciante. Imaginava-se que o ritmo ia parar depois de uns dias, mas não 

aconteceu. Ele continuou crescendo muito a cada semana. E como consequência, o Instagram 

passou a crescer organicamente também (novos seguidores advindos do TikTok). O mês 

inteiro foi dedicado a postar nas redes sociais, construir o primeiro conteúdo do curso e 

estudar sobre a Fórmula de Lançamento. 

 

                                                                                                                                                   
entretenimento, o TikTok tenta se consolidar como um ambiente propício para infoprodutores, fomentando a 
criação de conteúdos educativos e criando eventos específicos dentro da plataforma para apresentar produtores 
de conteúdo para seus usuários. 
 
23 Termo utilizado para explicar a repercussão inesperada de certos conteúdos na internet, que se espalham à 
semelhança de um vírus, sendo vistos e compartilhados por milhares de pessoas. 
 
24 São os seguidores que conhecem a marca ou o infoprodutor sem que haja algum tipo de ação paga 
determinada para alcançá-los. Isto é, sem uso de anúncios patrocinados, sorteios ou quaisquer outras ações 
impulsionadas não naturalmente para que o conteúdo seja apresentado para mais pessoas. Uma forma muito 
comum de geração de seguidores orgânicos é através de indicação de seguidores que já seguem o conteúdo para 
amigos e/ou conhecidos. Outra possibilidade é a própria rede social mostrar conteúdos do produtor para os 
usuários que ainda não o conhecem, mas parecem ter algum tipo de interesse no assunto abordado. Quanto maior 
o engajamento da marca ou do infoprodutor dentro da rede social, maiores as chances de atração de seguidores 
orgânicos – isso porque as redes sociais privilegiam os conteúdos que causam mais interação com seus usuários, 
como já explicado no tópico que trata sobre engajamento. 
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4.3.2 PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO LANÇAMENTO 

Março começou com uma surpresa desagradável para todo o país. O novo coronavírus, 

que já vinha causando danos na Ásia e na Europa, finalmente chegou ao Brasil. Não era 

possível saber ao certo como ele afetaria o desempenho do negócio, mas as mudanças no 

estilo de vida da empreendedora foram drásticas. Se antes o tempo se dividia entre atividades 

físicas na academia, momentos com amigos e familiares e as tarefas do trabalho, agora 

trabalhar se tornou sua única ocupação, já que as demais não eram recomendadas por 

profissionais de saúde. 

 

Nesse mesmo período, a Fórmula de Lançamento deixou de ser apenas objeto de estudo e 

observação e passou a ser prática, quando o roteiro do primeiro vídeo da Semana do Inglês da 

Luiza começou a ser escrito. Ele contou a história da empreendedora de uma forma que 

motivasse as pessoas, e também seguiu cada detalhe e cada gatilho25 sugeridos pelo Érico 

Rocha em seu curso. Por se tratar de relatos reais da vida da empreendedora, esperava-se que 

a tarefa fosse fácil. Entretanto, levaram quase três semanas para que o roteiro do primeiro 

vídeo fosse concluído. Os demais também demoraram mais do que o esperado, mas foram 

relativamente mais rápidos. 

 

No meio de março, o sócio do namorado da empreendedora a orientou que o tráfego26 

pago deveria começar, com anúncios no Instagram e no Facebook27 para convidar as pessoas 

                                                
25 Gatilhos ou Gatilhos Mentais são estruturas usadas em textos persuasivos dentro do mercado digital, que tem 
relação direta a psicologia humana. O conceito foi estudado por diversos autores, dentre eles o pesquisador 
americano Robert Cialdini (o autor apresenta experimentos científicos que comprovam tais gatilhos em seu livro 
Armas da Persuasão). Dentre os gatilhos mentais mais usados dentro do mercado digital estão: Prova Social 
(mostrar quantidade para gerar confiança), Reciprocidade (entregar conteúdo gratuito para gerar sentimento de 
dívida), Autoridade (mostrar elevado nível de influência e/ou domínio sobre determinado assunto através de 
títulos, posições alcançadas e/ou metas atingidas) e Escassez (limitar o número de vagas ao curso completo, por 
exemplo, com objetivo de gerar urgência na tomada de decisão). Os gatilhos são poderosas ferramentas para 
aumentar as chances de sucesso em iniciativas de monetização dentro do mercado digital. A estrutura de 
lançamentos criada por Jeff Walker e popularizada por Érico Rocha propõem fortemente o uso desses gatilhos. 
 
26 Tráfego é como chamamos todo o alcance, visitas e visualizações que você recebe em suas páginas, sites, 
redes sociais, blogs e afins. É uma métrica baseada nos acessos que o seu conteúdo recebe. O tráfego pago está 
relacionado ao gerenciamento dos anúncios e publicações patrocinadas. 
 
27 Rede social para publicação de imagens, textos e vídeos com capilaridade internacional e dezenas de milhares 
de usuários de todas as idades e gêneros. Uma das principais características do Facebook que distingue a 
ferramenta das demais redes é a possibilidade de criação de fóruns de discussão para debate sobre determinados 
assuntos. Com o surgimento e crescimento de novas redes sociais como Instagram e TikTok o Facebook perdeu 
muitos usuários nos últimos anos, principalmente pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Apesar disso, ainda se 
configura como uma das principais redes sociais e é fortemente explorado por marcas e infoprodutores para 
distribuição de conteúdo. 
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para participarem da sua semana de aulas gratuitas. Como ela não sabia nada de tráfego e já 

estava sobrecarregada com outras atividades, convidou uma amiga de escola e da faculdade 

para ajudá-la nesse quesito. Essa amiga havia recentemente se mudado para a Europa e 

aguardava o início de seu emprego em uma multinacional, planejado para maio. Dessa forma, 

ela teria tempo livre para se dedicar às tarefas do Lançamento, marcado para abril. 

 

Em troca, 10% do lucro seria dela. Tal percentual parecia justo tendo em conta os estudos 

e os esforços que seriam demandados durante as semanas seguintes. Porém, não se sabia 

quanto essa porcentagem valeria de fato, já que não havia dados de Lançamentos passados 

como histórico para previsão. Essa amiga, que passou a ser sócia, acabou ajudando muito 

mais do que o combinado. Tanto com o suporte aos consumidores por e-mail e nas redes 

sociais, quanto com a produção de anúncios e a construção da plataforma do curso. 

 

A ideia inicial era de investir dois mil reais em anúncios para o Lançamento. Entretanto, 

com todo o contexto de pandemia, muitas pessoas estavam conectadas às redes sociais, 

usando os aplicativos por mais tempo que o habitual. Dessa forma, o custo por resultado dos 

anúncios estava baixíssimo, já que o tempo dos espectadores cresceu mais do que o número 

de anúncios que competem pela atenção dos usuários. Foi pago menos de 90 centavos por 

cada e-mail qualificado (lead)28, praticamente metade do que a empresa do seu namorado 

costumava pagar. 

 

Para aproveitar essa oferta atípica, o investimento no tráfego foi dobrado, e no total quatro 

mil reais foram dedicados a essa oportunidade de comprar leads por um custo unitário tão 

barato. Todo esse dinheiro saiu diretamente das economias da empreendedora, assim como o 

pagamento da editora de vídeos e todos os outros custos de plataformas online. Ela guardou 

onze meses de salário do estágio para esse fim: investir no seu negócio. 

 

Além de trazerem leads para o lançamento, os anúncios causaram um grande crescimento 

do perfil no Instagram, que em duas semanas saltou de 20 para 30 mil seguidores. Em 
                                                
28 É como se caracteriza o potencial cliente que disponibiliza seu e-mail para que o produtor de conteúdo envie 
conteúdos e chamadas para ação de compra. Dentro do mercado digital, geralmente o termo lead é um sinônimo 
de e-mail, uma vez que a maioria das transações financeiras ocorrem com links enviados por e-mail. Apesar 
disso, também é possível interpretar o termo lead como número de seguidores qualificados de determinada 
página ou até mesmo o número telefônico fornecido por seguidores qualificados – para o caso de infoprodutores 
que praticam estratégias de venda que não usam e-mail como forma de comunicação com o cliente. No caso da 
empreendedora descrita nesse trabalho, entende-se lead como número de pessoas que disponibilizaram seus e-
mails para contato. 
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paralelo, o TikTok continuou crescendo organicamente, já que pelo menos um vídeo por 

semana “viralizava” e o número de usuários na plataforma como um todo cresceu muito 

durante a pandemia. 

 

4.3.3 SEMANA DO INGLÊS DA LUIZA 

Como o mês de abril tem muitos feriados, como Sexta-feira Santa, Páscoa e Tiradentes, a 

Semana do Inglês da Luiza foi planejada para durar mais dias que o padrão sugerido pela 

Fórmula de Lançamento.  

 

 
Figura 6 – Calendário de Abril de 2020 (Primeiro Lançamento) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Na quinta-feira, dia 2, foi liberado o primeiro vídeo da Semana do Inglês da Luiza, aquele 

vídeo que levou três semanas para ser escrito. Os comentários foram muito positivos e as 

pessoas se identificaram com a história, mesmo ela não sendo sofrida e cheia de momentos 

milagrosos, como na maioria dos Lançamentos de cursos de inglês. Durante esse período, as 

redes também foram usadas de forma orgânica para atrair mais leads e aumentar o público do 

Lançamento. Todos os dias nos stories era compartilhado algum comentário ou mensagem de 

um participante elogiando o conteúdo. Enquanto isso, no TikTok também houve uma 

dedicação especial, com a publicação de vídeos bem-humorados sobre estudar inglês que no 

final convidavam as pessoas a se inscreverem no evento pelo link do perfil. 
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Durante esse período, a atividade mais trabalhosa foi a de responder a todas as pessoas. A 

empreendedora se encarregou dos comentários no próprio vídeo da Semana de Lançamento, 

enquanto sua sócia assumiu a caixa de entrada do e-mail. As mensagens no Instagram e no 

TikTok também aumentaram muito, ao passo que o segundo vídeo da Semana ainda precisava 

terminar de ser escrito, o que fez a empreendedora passar a trabalhar praticamente o dia 

inteiro. 

 

O segundo vídeo foi concluído com calma no domingo e liberado na segunda-feira, dia 

06/04. Até então, mais de três mil pessoas já tinham assistido o primeiro. Como já era 

esperado, pela observação de Lançamentos de outras pessoas, o número de visualizações caiu 

bastante do primeiro para o segundo vídeo, por volta de 50%. Entretanto, o número de 

comentários elogiando o método e demonstrando interesse por um curso completo aumentou. 

 

O terceiro vídeo, por ter sido liberado no dia 08/04, muito perto do anterior, foi feito com 

ainda mais pressa. Ele foi concluído na madrugada do dia em que foi publicado. Neste mesmo 

dia à noite, o TikTok convidou a empreendedora a realizar uma live (transmissão ao vivo) 

para um projeto deles, que incentivava conteúdos de educação na plataforma. A publicação 

comunicando a data, o horário e o tema da live foi impulsionada pelo próprio TikTok e foi o 

primeiro vídeo do perfil a chegar a um milhão de visualizações na plataforma. A live também 

foi muito grande (mais de 20 mil espectadores no total) e recebeu vários comentários 

positivos. Foram ensinados temas que os brasileiros têm bastante dificuldade e também foi 

divulgada a Semana do Inglês da Luiza. Mais leads orgânicos foram conquistados por isso. A 

partir de então, a relação com o TikTok melhorou bastante, pois começou o contato direto 

com uma gerente da empresa. 

 

Como o quarto vídeo só estava marcado para sair no dia 14/04, quase uma semana depois 

do terceiro, a empreendedora teve bastante tempo para criá-lo e editá-lo, mas não teve tanta 

tranquilidade quanto imaginava. Ao longo dessa semana, também precisavam ser criadas 

todas as páginas de venda29. A sócia ajudou muito durante todo esse processo, e também 

começou a trabalhar em campanhas de remarketing (anúncios incentivando pessoas que já 

eram leads a assistirem à Semana caso eles ainda não o tivessem feito).  
                                                
29 Os vídeos da Semana de Lançamento se localizam em um endereço web, denominado blog de Lançamento. Já 
o vídeo de venda também fica em um site específico, que é a Página de Venda. Essa página é complementada 
por outros links, que servem para informar que a compra foi concluída com sucesso ou não, além de explicar 
políticas de privacidade e termos de uso. 
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Além disso, a empreendedora teve que voltar a trabalhar na construção do curso, após 

quase um mês sem criar conteúdo novo. Isso porque ainda não havia um módulo introdutório, 

explicando como a plataforma e o curso funcionavam, e também dando sugestões de 

organização de estudos e de motivação aos alunos. Tal módulo foi escrito e gravado ao longo 

da semana, deixando o vídeo de vendas (quarto vídeo da Semana) para o fim de semana. Não 

havia tempo a perder. O namorado ajudou na construção da oferta, mas mesmo assim grande 

parte do roteiro dependia da empreendedora, porque era preciso definir o que de fato seria 

oferecido aos alunos. Ela já sabia superficialmente, mas ainda não tinha pensado em detalhes. 

 

Foi, então, definido o número de módulos e o que seria ensinado em cada um deles. E 

também se definiu que haveria aulas de conversação e que nessa primeira turma elas seriam 

exclusivamente com a empreendedora. Ela sabia que isso exigiria um grande esforço caso as 

vendas fossem bem, mas julgou que valeria a pena não só para valorizar e dar escassez a essa 

primeira turma, mas também porque sabia que o contato com os alunos seria proveitoso para a 

construção do conteúdo do curso. 

 

No final, o roteiro do vídeo ficou grande demais. O ideal era que o vídeo tivesse entre 20 e 

25 minutos, seguindo a média dos Lançamentos de cursos de inglês que a empreendedora já 

havia assistido. Porém, a previsão era de que seu vídeo ficaria com mais de 35 minutos. A 

empreendedora leu e releu tudo, procurando frases e parágrafos para encurtar, mas não 

conseguiu. No domingo à noite, chegou à conclusão de que ele seria grande mesmo, porque 

todo o conteúdo parecia crucial. Depois da gravação, foi constatado que ele realmente tinha 

ficado muito longo, mas já não restava outra alternativa. O prazo estava apertado e o conteúdo 

não estava ruim, apenas longo. Ele comunicava todo o necessário (na opinião da 

empreendedora), sem precisar tirar nem acrescentar nada. 

 

Mas, não só o vídeo era necessário para o Lançamento. As páginas de venda também 

precisavam ser testadas e as demais atividades continuavam. Ainda havia muitas mensagens 

para responder todos os dias, além da elaboração do conteúdo postado diariamente nas redes 

sociais. Então, esse último vídeo foi editado apenas na véspera da abertura das inscrições, 

segunda-feira, dia 13/04. 
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Mais cedo nesse mesmo dia, foi enviado um email comunicando o lançamento de um 

curso completo pago no dia seguinte. Nele, foi dada a oportunidade de os leads entrarem em 

uma lista exclusiva, que receberia o link para inscrição com uma hora de antecedência. Além 

disso, também foi definido um bônus para os 10 primeiros alunos: 1 hora extra de 

conversação com a empreendedora. A empresa do seu namorado tinha uma estatística em 

relação ao número de pessoas que entram nesse tipo de lista exclusiva. Nos Lançamentos 

dele, o número total de vendas na Semana equivale a 25% do número de pessoas inscritas na 

lista de antecedência. 

 

Até o momento da abertura das vendas, haviam entrado 495 pessoas na lista da 

empreendedora. Se a estatística seguisse a mesma porcentagem da empresa do seu namorado, 

o Lançamento seria um grande sucesso. Entretanto, era impossível saber se um indicador dele 

faria sentido para ela. Era seu primeiro lançamento e o produto não estava nem mesmo 

completo. Além disso, metade dos leads vieram organicamente do TikTok e não era possível 

saber quantos deles eram crianças sem nenhuma pretensão de pagar por um produto. Para 

completar, o preço era bem maior que o do curso do seu namorado (R$997 ao invés de 

R$597). Por esses motivos, e também por medo de se decepcionar, ela não acreditou nessa 

previsão. Mas, ao mesmo tempo, sabia que já estaria muito feliz se conseguisse vender para 

10% daquela lista, mesmo sem ter certeza de que era possível. 

 

4.3.4 PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

A abertura das inscrições ocorreu na terça-feira, dia 14. A empreendedora acordou 7:30 

para se preparar para as vendas que começariam às 8h. Sua sócia já estava acordada desde 

muito antes por conta do fuso horário da Espanha, e as duas ficaram disponíveis para o 

suporte no chat30 da página de vendas. 

 

O e-mail com o link para o vídeo de venda foi enviado para a lista exclusiva às 8h em 

ponto. Poucos segundos depois, começaram as mensagens no chat. Por 10 minutos, o suporte 

exigiu dedicação total, tirando dúvidas e disponibilizando links para pagamento em boleto. Só 

                                                
30 No canto inferior direito da página, era possível visualizar as operadoras on-line no momento e iniciar uma 
conversa para tirar dúvidas ou solicitar informações adicionais. Durante as vendas, essa funcionalidade ficou 
disponível todos os dias, das 8 às 22h. Nos demais horários, a ferramenta transferia as mensagens para o e-mail. 
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depois desse tempo a empreendedora conseguiu acessar a Hotmart31, plataforma de 

pagamentos, e ver quantas pessoas já tinham comprado: quatorze! Já era o suficiente para 

pagar os custos do Lançamento. E indicava que provavelmente muitas outras comprariam. 

Ainda assim, manteve-se realista. Imaginava que o número provavelmente chegaria a 50, o 

que já estaria ótimo. Todavia, nem pensava que pudesse passar de 100, alcançando 6 dígitos 

de faturamento em menos de 7 dias. Mas, ao longo do primeiro dia as vendas aumentaram 

mais e mais, totalizando 80 vendas nas primeiras 24h. 

 

No dia seguinte, os anúncios sobre a abertura das inscrições continuaram, assim como os 

e-mails para os leads e, no total, mais 15 pessoas compraram. Ao passo que mais vendas 

significavam mais receita e reconhecimento, quanto maior o número de alunos, mais difícil 

seria cumprir tudo o que havia sido prometido na oferta, como as conversas individuais da 

empreendedora com cada aluno. Mas, ainda assim, existia a esperança de chegar ao marco de 

6 dígitos em 7 dias tão almejado pelos infoprodutores. 

 

No terceiro dia de vendas, isso aconteceu, batendo 106 vendas no total. Nesse mesmo dia, 

havia a possibilidade de fazer uma aula ao vivo e conseguir mais algumas vendas. Mas, foi 

decidido que não valia a pena investir tempo na preparação e na aula em si, além de que não 

era viável dar o tratamento especial da primeira turma para ainda mais alunos (o que seria 

necessário caso a aula vendesse muito). Dessa forma, as inscrições se encerraram como 

planejado na sexta-feira, dia 17/04, à meia-noite, com um total de 126 alunos. 

 

4.4 AMADURECIMENTO DO NEGÓCIO 

Até o fim do Lançamento, a empreendedora não tinha CNPJ (Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica) nem contador para a sua empresa. É sim possível começar um negócio digital 

sem ao menos ter uma empresa constituída, entretanto, a plataforma de pagamentos Hotmart 

não permite saques além do limite mensal do MEI32 para contas que não tenham CNPJ válido. 

Como o faturamento da primeira turma foi grande, era preciso resolver essa questão o quanto 

                                                
31 Plataformas de pagamentos são ferramentas utilizadas pelos infoprodutores para realizar suas vendas. Elas 
disponibilizam diversas formas de pagamento e parcelamento, e atuam como intermediárias, garantindo ao 
comprador a segurança e o sigilo de dados e um prazo pré-determinado de reembolso. Atualmente, a maior 
plataforma de pagamentos do Brasil é a Hotmart, que cobra do infoprodutor 10% de comissão sobre as vendas. 
32 A sigla MEI significa Microempreendedor Individual. Ao invés de ter um CNPJ, o empresário usa seu próprio 
CPF como identificador da empresa. Atualmente, essa categoria de negócio tem um limite de faturamento de 
R$81.000,00 por ano, equivalente a R$6.750,00 por mês. 
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antes para poder sacar o dinheiro e emitir as notas fiscais. Sua sócia assumiu a 

responsabilidade de buscar um contador e dar início ao processo de abertura da empresa, já 

que a empreendedora precisava se dedicar aos novos alunos. 

 

Como mencionado anteriormente, o conteúdo do curso não estava completo. Apenas as 

aulas introdutórias e o módulo de verb to be estavam lá. Entretanto, os exercícios desse 

módulo não estavam prontos, e ainda não se sabia como eles seriam realizados. Por mais que 

PDF fosse a alternativa mais fácil, a empreendedora não achava bom o suficiente. Ela já tinha 

visto algumas plataformas com exercícios interativos de correção automática e queria algo 

assim para o seu curso. 

 

Algumas opções foram testadas e uma delas possibilitava incorporação à plataforma. 

Como alguns alunos já estavam fazendo as aulas e perguntando onde estavam os exercícios, 

optou-se pela elaboração nessa opção que atendia aos requisitos. A empreendedora fez um 

modelo para o primeiro tema e também um exercício com trechos de uma música que 

exemplificasse o tema. O resultado foi considerado bom o suficiente, então o mesmo foi feito 

para o restante das aulas. 

 

Como na oferta da primeira turma foi prometida muita atenção e dedicação individual aos 

alunos por parte da empreendedora, as vendas acima do esperado tornaram necessária a 

contratação de alguém para colaborar no curso. Mesmo se as vendas não tivessem sido boas, 

ainda assim a ajuda teria sido bem-vinda, mas havia dúvidas sobre o poder de remuneração do 

negócio para honrar com tal colaboração, então a decisão foi adiada. Mas, após o primeiro dia 

de vendas do Lançamento, houve a certeza de que era viável pagar alguém para tal serviço. 

Então, uma amiga de infância da empreendedora, que também é fluente, foi convidada a 

adentrar o projeto como prestadora de serviços. Ela também fazia engenharia e nunca deu 

aulas de inglês, mas aceitou colaborar com a construção dos módulos até o fim de julho. 

Posteriormente, esse prazo foi estendido, pois a elaboração do curso levou mais tempo que o 

planejado e ela continua na empresa até o presente momento. 

 

Uma semana após o Lançamento, todos os exercícios do módulo de verb to be já estavam 

prontos e publicados, e começaram a surgir problemas técnicos. Entretanto, o suporte da 

plataforma de exercícios foi muito solícito e resolveu a maioria das questões em menos de 

duas semanas. Esse período foi muito desgastante para a empreendedora, pois vários alunos 
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reclamavam dos mesmos erros e ela não tinha controle da programação da plataforma. Ela 

entrou em contato e estava esperando a resposta e uma solução para o problema. Isso foi 

comunicado aos alunos através de grupos33 de WhatsApp. Porém, toda vez que algum aluno 

encontrava um problema, reclamava no grupo de novo. Por vezes os próprios alunos 

respondiam que aquele problema já tinha sido comunicado e que estava sendo resolvido, 

depois disso já ter sido repetido diversas vezes no grupo. 

 

Por receio de alunos insatisfeitos pedirem reembolso, foi cogitada a mudança para outra 

plataforma de exercícios, mas nenhuma atendia completamente os requisitos e o padrão de 

qualidade esperado pela empreendedora. Então, foi um alívio para ela saber que tudo se 

resolveu depois de duas semanas. 

 

Em paralelo a essa questão dos exercícios, também era preciso dar continuidade ao 

conteúdo das aulas do curso. Sabia-se, superficialmente, como as aulas deveriam se 

desenrolar, mas a execução foi mais difícil do que o esperado. Sempre que um conteúdo 

começava a ser escrito, percebia-se que era preciso ensinar algum outro antes, como um 

pronome, um advérbio ou uma preposição. E foi um grande desafio não deixar as aulas 

incompletas e ao mesmo tempo não as deixar complexas demais.  

 

Foi preciso considerar que os alunos daquele módulo estavam começando “do zero” no 

inglês, mas ao mesmo tempo não era possível deixar nenhum ponto incompleto sobre algum 

conteúdo. Isso porque, por ser um curso online, as pessoas não teriam a liberdade de tirar 

dúvidas com a professora durante a aula. Com isso, os alunos poderiam ficar confusos e 

guardarem as questões para si, prejudicando o aprendizado. Ou então, poderiam desgastar o 

suporte perguntando várias vezes a mesma coisa. Infelizmente, esse processo custou à 

empreendedora muito tempo e energia mental. Principalmente com o isolamento, que a 

impedia de fazer muitas outras coisas além de trabalhar. Sua rotina era trabalhar em média 

10h por dia, alguns dias chegando a até 14h. 

 

Duas semanas após o lançamento do curso, alguns alunos começaram a concluir a parte 

do verb to be, que já estava pronta, e começaram a marcar as aulas de conversação. Como a 

                                                
33 Os grupos permitem que uma mensagem compartilhada uma única vez seja entregue para todos os membros 
dos mesmos. Dentro dessa conversa, os membros também podem interagir entre si, usando todas as 
funcionalidades do aplicativo WhatsApp. 



 

 

47 

empreendedora havia prometido que todas as conversas seriam diretamente com ela na 

primeira turma, essa foi uma das semanas mais desgastantes da sua vida. Na segunda-feira, 

realizou oito conversações, quatro de manhã e quatro à tarde. Além de ter sido cansativo falar 

a mesma coisa várias vezes, manter a simpatia com os alunos também foi um forte fator de 

cansaço mental. Em paralelo a isso, a construção do curso não podia parar. A meta era postar 

duas aulas por dia, mas nessas semanas o resultado real foi muito abaixo disso. Foram 

publicadas 6 aulas a cada 5 dias. O rendimento não foi satisfatório, mas foi o máximo viável 

nas devidas circunstâncias. 

 

Depois de duas semanas, o ritmo das conversas diminuiu muito. As reclamações da 

plataforma também, e ela finalmente conseguiu passar uma semana dedicada a conteúdo e 

gravação de aulas. Assim, conseguiu fazer uma média de duas aulas por dia. Isso trouxe duas 

conclusões. A primeira era que realmente não era viável produzir mais rápido do que isso, 

então o curso não ficaria pronto só em três meses. A segunda era que provavelmente valeria a 

pena contratar outra pessoa para ajudar no conteúdo. 

 

No começo do mês de junho, a empreendedora foi diagnosticada com COVID-19 e ficou 

uma semana sem trabalhar. Depois de uma semana, já recuperada, começou a procurar outro 

colaborador para reduzir a sua sobrecarga. Ela sabia que o que tomava mais tempo da sua 

rotina era a construção do curso, e que não estava conseguindo cumprir o seu planejamento 

para ele. Mas, além disso, a sua performance nas outras atividades da empresa caiu muito.  

 

Diversas vezes, ela chegava ao fim do dia tão exausta com o curso, que mal tinha tempo 

para postar no Instagram ou no TikTok. Entretanto, não era possível contratar alguém para 

ajudar no curso imediatamente. Primeiro, a pessoa teria que assistir todas as aulas e depois ser 

treinada quanto ao processo de roteirização do conteúdo. Então, ela decidiu buscar alguém 

para suprir sua falta de tempo nas redes sociais enquanto assistia o curso e se adaptava ao 

método. Durante esse período, a empreendedora teria que manter as 10 horas de trabalho 

diário para que tudo continuasse funcionando. 

 

Como a empresa era de ensino de idiomas, mas formada por três estudantes de engenharia 

e uma de cinema, pareceu razoável procurar alguém que cursasse Letras Português-Inglês. Foi 

compartilhada a vaga de estágio com as coordenações do curso da UFF, da UFRJ e da UERJ. 
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Além disso, foram feitas publicações em grupos do Facebook e também de WhatsApp 

buscando interessados. 

 

Cerca de 15 pessoas entraram em contato e então iniciou-se um processo seletivo. Foi 

passada uma atividade de teste a todos e os três melhores, na opinião da empreendedora, 

foram chamados para uma entrevista em inglês. Para sua decepção, nenhum dos três tinha 

inglês fluente. Entretanto, optou-se por escolher a candidata mais avançada, que também já 

tinha experiência como professora. Foi acordado um período de teste remunerado de um mês 

antes da contratação como estagiária de fato, e ela começou a trabalhar no começo de julho. 

 

Já era esperado que a primeira semana de trabalho da colaboradora fosse de certa forma 

penosa para a empreendedora, e realmente foi. Além da sua carga de trabalho, muito tempo 

foi gasto dando orientações e feedback sobre o trabalho da novata. Os erros eram constantes, 

mesmo depois de apontados e explicados. E ela tinha muita dificuldade de se organizar e ser 

produtiva. Ao fim da segunda semana, a empreendedora concluiu que realmente não era 

possível continuar. 

 

Entretanto, ela ainda precisava solucionar seus problemas de alguma forma. Não era 

viável continuar trabalhando no ritmo de antes, principalmente porque já começavam os 

preparatórios para o segundo Lançamento, que ocorreria no começo de agosto. A 

empreendedora optou por manter a colaboradora de Letras por mais uma semana enquanto 

buscou dentre os ex-membros da Meta Consultoria alguém com inglês fluente. Ela filtrou a 

pesquisa dessa forma porque sabia o quão rígido é o treinamento da empresa júnior e a 

cobrança de profissionalismo, produtividade e qualidade na execução de tarefas. 

 

Algumas pessoas se interessaram e, por coincidência, uma delas era irmã da editora de 

vídeos. Por já gostar do perfil e do jeito da editora, e também pela falta de tempo, a 

empreendedora decidiu começar um teste com a candidata imediatamente. Mesmo no período 

de aprendizado, a comunicação fluiu bem melhor do que com a colaboradora anterior, que era 

estudante de Letras. Além disso, os erros cometidos eram mínimos, já que a nova 

colaboradora se revelou perfeccionista e boa conhecedora da gramática. Desde então, ela é a 

responsável por idealizar e organizar todo o conteúdo do Instagram (vídeos no IGTV, 

publicações em imagens e stories). 
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4.5 SEGUNDO LANÇAMENTO DO CURSO COMPLETO 

Também na segunda semana de julho, iniciaram-se os anúncios para o segundo 

Lançamento. Dessa vez, a sócia da empreendedora precisava conciliar suas 8h de trabalho 

numa empresa com as tarefas do Lançamento. No começo, acreditou-se que seria algo 

tranquilo, mas na prática não foi. Diferentemente do primeiro Lançamento, em que ela fez 

muito mais do que o esperado, no segundo ela passou a cometer falhas nas suas atribuições. A 

empreendedora, que estava totalmente dedicada à empresa, conseguiu identificá-las e 

comunicá-las para que fossem corrigidas. Não houve nenhum erro grande, porém, uma 

sequência de erros pequenos começou a desgastar a empreendedora. Ela já tinha o trabalho de 

orientar e dar direcionamentos às colaboradoras, além de fazer todo o seu trabalho. Ter que 

vigiar e dar ordens à sócia estava fora dos seus planos. Por isso, as duas conversaram, a sócia 

reconheceu seus erros e foi possível melhorar a organização da equipe. 

 

Com tudo isso acontecendo, o tempo dedicado à construção do curso diminuiu. A meta no 

início do ano, de postar dez aulas por semana, passou a ser inalcançável. Quando conseguia 

postar quatro já era motivo de comemoração. Alguns alunos sentiram a mudança e chegaram 

a reclamar sobre o atraso. Entretanto, a empreendedora decidiu racionalmente que, naquele 

momento, não conseguiria se dedicar 100% para todas as suas atividades. E, dentre elas, a que 

daria menos prejuízo caso preterida era a construção do curso. Era preferível ter que fazer 

alguns reembolsos do que arriscar um Lançamento onde estavam sendo investidos 15 mil 

reais. 

 

No dia 3 de agosto, foi liberada a primeira aula da Semana do Inglês da Luiza. O tema foi 

o mesmo do lançamento anterior, mudando apenas o discurso sobre “primeira turma”, e 

acrescentando depoimentos de alguns alunos do curso. 

 

Por mais que dessa vez o investimento em tráfego tivesse sido bem maior, o número de 

inscritos não aumentou proporcionalmente. No primeiro eram 10 mil leads e no segundo, 14 

mil. Além disso, o número de visualizações nos vídeos da Semana de Lançamento continuou 

muito parecido com os da semana anterior. Dessa forma, era provável que o número de cursos 

vendidos também fosse parecido, o que significaria outro Lançamento de sucesso, com ROI 

alto. Entretanto, dessa vez o curso já estava bem avançado em sua construção e já havia 
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alunos dando seu testemunho sobre a qualidade do material e do suporte. Provavelmente por 

isso, as vendas superaram as expectativas iniciais. 

 

No dia 11 de agosto, terça-feira, foram abertas as inscrições e em menos de 24h chegou-se 

ao marco de cem vendas, o que significa faturamento de 6 dígitos em 1 só dia. Dessa vez, 

como não foram oferecidas aulas de conversação exclusivamente com a empreendedora, mas 

também com a sua equipe, não foram medidos esforços para aumentar as vendas nos dias 

subsequentes. 

 

Na quinta-feira, foi realizada uma aula ao vivo onde ao final também era apresentada a 

oferta do curso, e dada a oportunidade de fazer parte do mesmo. Isso fez com que as vendas 

nesse dia superassem as do dia anterior. No último dia de inscrições, o desempenho também 

foi acima do esperado e o Lançamento totalizou 213 vendas, um crescimento de quase 70% 

em relação ao primeiro. 

 

4.6 MELHORIAS INTERNAS NO EMPREENDIMENTO 

Nas semanas seguintes, os alunos começaram a assistir às aulas, tirar dúvidas com o 

suporte e agendar as aulas de conversação. Nesse período, houve treinamento prático das duas 

colaboradoras (a amiga de infância e a irmã da editora) para essa função, quando as aulas 

eram realizadas sob a supervisão da empreendedora. Porém, em poucos dias isso já não se 

fazia mais necessário e elas puderam assumir essa função de forma independente. 

 

Enquanto isso, a empreendedora também voltou seu foco à construção do curso, que não 

estava dentre as prioridades no período do Lançamento e também refletiu muito sobre o 

futuro da empresa. Um segundo Lançamento de sucesso, bem maior do que o primeiro, 

indicava o potencial de crescer ainda mais, desde que algumas tarefas fossem feitas com mais 

seriedade e dedicação. Para isso, era necessário alguém dedicado exclusivamente ao tráfego 

pago e aos Lançamentos. 

 

No início de setembro, foi realizada uma reunião entre as sócias, onde foi compartilhada a 

intenção de crescer e desenvolver a empresa, e foi proposto à sócia da empreendedora que se 

dedicasse exclusivamente ao tráfego, saindo do seu emprego formal. Sua participação no 

quadro societário iria de 10% para 20%. Entretanto, por mais que essa atitude fizesse sentido 
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financeiramente, por causa de sonhos pessoais e também profissionais da sócia, a proposta foi 

rejeitada. Dessa forma, era necessário encontrar alguém para substituí-la e atender às 

demandas do negócio. 

 

Como a função exige um perfil empreendedor, proativo, comunicativo, mas também 

analítico e minucioso, as possibilidades eram escassas. Além disso, era preferível que a 

pessoa apresentasse fluência no inglês, que é a atividade principal da empresa. Foram 

levantados alguns nomes, mas nenhum parecia a “escolha perfeita”, como foi a então sócia. 

Por isso, as semanas seguintes foram dedicadas ao trabalho da construção do curso, enquanto 

as ideias sobre um novo sócio amadureciam na mente da empreendedora. 

 

Em outubro, um nome que atendia a praticamente todos os requisitos emergiu. Um colega 

de faculdade já formado, que estava trabalhando em uma grande multinacional de cosméticos, 

mas sempre demonstrou ter um perfil empreendedor. Explicada a oportunidade, ele se 

interessou e decidiu sair do seu emprego para fazer um teste de três meses no Inglês da Luiza, 

de novembro de 2020 até janeiro de 2021 (quando ocorrerá o terceiro Lançamento). Caso a 

parceria atenda às expectativas de ambos, ele se tornará sócio e será remunerado com 20% 

dos lucros dos projetos da empresa a partir de janeiro de 2021.  
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5. CONCLUSÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente estudo teve como objetivo a análise episódica do primeiro ano de 

funcionamento do empreendimento Inglês da Luiza, cujo infoproduto é um curso de inglês 

100% on-line. Tal período situa-se entre outubro de 2019 e outubro de 2020, compreendendo 

os meses de isolamento social motivado pela pandemia do novo coronavírus. 

 

Nesse sentido, foram resgatadas as vivências da empreendedora até chegar ao seu 

negócio, trazendo erros, acertos e experiências advindas do processo, de forma que o presente 

estudo cumpriu com seu objetivo previamente estabelecido: “estudar o histórico do primeiro 

ano de um novo entrante no mercado de cursos de inglês on-line, avaliando seus acertos, 

pontos de melhoria e desafios, e entendendo também as lições aprendidas ao conciliar o 

cumprimento de sua missão e a sua sustentabilidade financeira”. 

 

No que diz respeito às questões problema, podem ser sistematizadas as respostas 

conforme ver-se-á a seguir: 

 

• Quais foram os principais fatores de motivação para a idealização e para o 

desenvolvimento do empreendimento? 

 

O primeiro grande fator de motivação foi a insatisfação da empreendedora com as 

carreiras convencionais de um Engenheiro de Produção. Soma-se a esse fator a influência de 

seu namorado, que é um empresário de sucesso no mercado digital, e também as 

características desse mercado, que permite um investimento inicial menor se comparado a 

empreendimentos físicos. 

 

Em termos do nicho do negócio, o interesse pela língua inglesa e a satisfação em realizar 

um trabalho que traz benefícios diretos à vida dos clientes motivaram-na a manter a qualidade 

e a consistência da produção de conteúdo mesmo quando não havia retorno monetário. E, por 

fim, o sucesso financeiro do empreendimento passou a ser um incentivo para desenvolver o 

negócio ainda mais. 
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• Quais foram as principais dificuldades observadas ao longo do primeiro ano do 

empreendimento? 

 
No começo de um empreendimento, há incertezas em abundância e grandes riscos de o 

empreendedor falhar ou desistir. Para negócios digitais, não é diferente. As dificuldades já 

existiam mesmo antes do Inglês da Luiza ser criado, já que a empreendedora havia fracassado 

nos dois testes realizados em outros nichos do mercado digital: o infoproduto de gestão para 

pessoas que cozinham por encomenda e a venda de roupas pela internet. 

 

Após a criação dos perfis nas redes sociais, um grande desafio foi conciliar outras 

atividades, como faculdade, estágio e vida pessoal, com o projeto. Além disso, momentos de 

sobrecarga prejudicaram muito a criatividade e a produtividade da empreendedora. Soma-se a 

tais dificuldades a sua falta de experiência como professora de inglês, aliada à insegurança 

quanto à elaboração de um método de ensino. 

 

Já no período de crescimento do negócio como empresa de cursos de inglês on-line, a 

execução das etapas da Fórmula de Lançamento, em paralelo à construção do curso completo, 

foi complexa tanto em termos das atividades em si, como em termos de gestão de tempo da 

empreendedora. As aulas de conversação e o suporte a dúvidas dos alunos foram outras 

tarefas que precisaram ser inseridas em sua rotina. 

 

A gestão de recursos humanos e relações interpessoais também não foi fácil, já que 

competências de liderança precisavam ser desenvolvidas pela empreendedora. A distância 

física, aliada a falta de definição de processos, prejudicou a comunicação das partes 

envolvidas e também a organização das atividades. Além disso, a divergência de aspirações e 

prioridades entre as sócias resultaram em grandes mudanças estruturais e estratégicas na 

empresa, com a procura de um novo sócio em potencial. 

 

Por fim, a empreendedora encontrou dificuldades ao tentar trabalhar da melhor forma 

possível para ela e para o seu negócio. Com o passar do tempo, ela soube se dedicar mais à 

sua saúde mental e física, porém, ainda há oportunidades de melhoria nesses quesitos. 
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• Quais foram as principais decisões que contribuíram para o êxito do empreendimento 

em seu primeiro ano de funcionamento? 

 

O êxito do empreendimento até então pode ser atribuído a uma combinação de decisões 

tomadas pela empreendedora e fatores externos que fogem a seu controle, como o aumento do 

uso das redes sociais por conta da pandemia e a “viralização” de seus vídeos no TikTok. No 

tocante às variáveis que puderam ser controladas, é possível citar 5 como as principais. 

 

A primeira foi a escolha de um ramo de infoprodutos cuja demanda é alta. Se o produto 

fosse bom, mas atendesse às necessidades de poucas pessoas, o empreendimento poderia ser 

insustentável financeiramente. A segunda também é relacionada à escolha do nicho, porém, 

do ponto de vista do inglês ser um tema que agrada e interessa a empreendedora, de forma 

que ela não se cansa de aprender e de aprimorar seu domínio no assunto. 

 

A terceira principal decisão foi a de colocar o projeto em prática antes de ter certeza de 

quais seriam os passos futuros, seguindo a filosofia do “feito é melhor do que perfeito”. O 

próprio percurso foi de grande aprendizado, contribuindo para o aperfeiçoamento da produção 

e da distribuição de conteúdo. O mesmo aconteceu com o curso, que foi vendido antes de 

estar completo, e está sendo construído junto ao feedback dos primeiros alunos. 

 

A quarta foi a seleção de colaboradoras muito competentes, pois, sozinha, a 

empreendedora não teria condições de atingir seus objetivos, oferecendo conteúdo de 

qualidade para alunos e seguidores. E, finalmente, a quinta decisão foi a de ter uma conversa 

aberta com a sócia, que culminou na busca por outro sócio, tomada em prol do crescimento da 

empresa. 

 

• Quais são as principais lições aprendidas sobre o processo empreendedor neste caso? 

 

Muitas lições foram aprendidas ao longo de todo o processo. Dentre as mais relevantes, 

temos a necessidade de ser perseverante e determinado. Se a empreendedora tivesse se 

frustrado e desistido nas primeiras tentativas de negócio, não teria chegado onde chegou. 

Além disso, ela produziu conteúdo gratuito sem nenhuma contrapartida por meses, tempo e 

esforço que foram investidos em busca de um resultado, sem saber quando ou se ele chegaria. 

Na realidade, o risco esteve presente ao longo do processo como um todo. A empreendedora 
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precisou aprender a conviver com ele foi recompensada por isso, afinal, quanto maior o risco, 

maior o retorno. 

 

Por fim, uma grande lição foi sobre a importância das outras pessoas no processo 

empreendedor, tanto a família e os amigos que apoiaram o projeto, quanto os colaboradores 

da empresa que são essenciais para que tudo funcione corretamente, e também os alunos, que 

são a razão do negócio existir. Como disse a grande Clarice Lispector: "Quem caminha 

sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais 

longe". 

 

5.2 SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

O objetivo deste projeto foi a análise do processo empreendedor de um único 

empreendimento de cursos de inglês on-line. Portanto, fica como sugestão de estudos futuros 

análises de empreendimentos de outros tipos de infoprodutos, inseridos em diferentes 

mercados consumidores. 
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