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RESUMO  

 

 

[Contexto] Startups são empresas com soluções inovadoras e escaláveis que se popularizaram 

após a década de 90. Esse tipo de empresa possui enorme potencial para impactar a economia 

de um país. Porém, o ambiente competitivo acaba resultando em uma alta taxa de mortalidade 

desses negócios. O Process Thinking é uma abordagem que busca aproximar o BPM (Business 

Process Management) do dia-a-dia dessas organizações, auxiliando-as com soluções de gestão 

de processos específicas para esse contexto. [Objetivo] Este trabalho de pesquisa baseia-se no 

Process Thinking e no Canvas de Modelo de Negócio para validar um modelo de negócios que 

viabilize a utilização de BPM em startups. [Metodologia] Inicialmente, foi construída uma 

versão do canvas do Process Thinking. Em seguida, um questionário foi aplicado para coletar 

informações sobre o contexto de startups e como elas utilizam a gestão de processos. 

[Resultado] O questionário foi respondido por 23 colaboradores de startups e utilizado para 

validar os pontos apresentados no canvas inicial. Analisando as respostas, foi possível 

identificar o anseio dessas empresas por formas de melhorar a adoção da gestão de processos. 

Também identificou-se que essa utilização hoje é escassa ou ineficiente, devido à falta de 

conhecimento sobre os processos. [Conclusão] O estudo mostrou que as soluções do Process 

Thinking são viáveis e necessárias. Também mostrou a preferência dos colaboradores por 

soluções personalizadas e inovadoras de gestão de processos. Com base nos resultados do 

estudo, o canvas inicial do Process Thinking foi revisto para consolidar a visão obtida das 

startups. 

 

Palavras Chave: Startup, BPM, Process Thinking, Modelo de Negócio Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

ABSTRACT  

 

 

[Context] Startups are companies with innovative and scalable solutions that became popular 

after 90’s. This type of company has enormous potential to impact the economy of a country. 

However, the competitive environment ends up resulting in a high mortality rate for these 

businesses. Process Thinking is an approach that seeks to bring BPM (Business Process 

Management) closer to the day-to-day of these organizations, helping them with specific 

process management solutions for this context. [Purpose] This research work is based on 

Process Thinking and the Business Model Canvas to validate a business model that enables the 

use of BPM in startups. [Methodology] Initially, a version of the Process Thinking canvas was 

built. Then, a questionnaire was applied to collect information about the context of startups and 

how they use process management. [Result] The questionnaire was answered by 23 employees 

of startups and used to validate the points presented on the initial canvas. Analyzing the 

answers, it was possible to identify the yearning of these companies for ways to improve the 

adoption of process management. It was also identified that this use today is scarce or inefficient 

due to the lack of knowledge about the processes. [Conclusion] The study showed that Process 

Thinking solutions are feasible and necessary. It also showed employees' preference for 

customized and innovative process management solutions. Based on the results of the study, 

the initial canvas of Process Thinking was revised to consolidate the view obtained from the 

startups. 

 

Keywords: Startup, BPM, Process Thinking, Business Model Canvas 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo descreve a motivação (Seção 1.1) deste trabalho e caracteriza o problema 

estudado (Seção 1.2). Para detalhar a solução para o problema apresentado, é discutido o 

enfoque de solução (Seção 1.3). Em seguida, é declarado o objetivo geral desta dissertação 

(Seção 1.4), e apresentada a metodologia utilizada na pesquisa (Seção 1.5).  Por fim, é resumida 

a estrutura de organização do trabalho (Seção 1.6).  

 

1.1 Motivação 

Após a década de 90, as startups se popularizaram como um novo segmento de 

negócio. Este tipo de empresa busca soluções inovadoras e procura desenvolver um modelo de 

negócio escalável e inovador (GIARDINO; UNTERKALMSTEINER; PATERNOSTER, 

2014). 

Estima-se que hoje no Vale do Silício as startups somam entre 264 e 323 bilhões de 

dólares de valor de mercado (SILICON VALLEY LEADERSHIP GROUP, 2016). Em São 

Paulo, indicado como o 12º melhor ecossistema para o desenvolvimento desse tipo de negócio 

(THE GLOBAL STARTUP ECOSYSTEM RANKING, 2016), esses valores ficam entre 14 e 

17 bilhões, com o crescimento de 3,5% no número de startups entre 2014 e 2015 (FUNDAÇÃO 

DOM CABRAL, 2012).  

Nesse tipo de empresa, técnicas tradicionais como a gestão de processos de negócio 

(do inglês, Business Process Management - BPM) geralmente não conseguem lidar com a falta 

de previsibilidade e mudanças frequentes do negócio (BLANK, 2013). A ABPMP Brasil (2015) 

define BPM como: “uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, 

documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizados ou 

não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da 

organização”.  

Em startups, essa aplicação de metodologias tradicionais e rigorosas de gerência dos 

processos não se mostram muito efetivas (SUTTON, 2002), já que normalmente são 

desenhadas e planejadas para empresas de grande e médio porte (BLANK, 2013) e demandam 

alto investimento de tempo e dinheiro para implementação.  
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Baseado nesse contexto, o Process Thinking surge como uma alternativa que busca 

aproximar o BPM do dia-a-dia de startups e MPEs (Micro e Pequenas Empresas), auxiliando-

as com soluções de gestão de processos específicas para o contexto apresentado. Inspirado no 

BPM Ágil (WEIBACH et al., 2016) (MEVIUS; STEPHAN; WIEDMANN, 2013) e nos 

princípios do Service Design Thinking (STICKDORN; SCHNEIDER, 2012), a solução propõe 

uma visão e análise dos processos de uma forma lúdica, ágil e inovadora, buscando suprir a 

carência das MPEs e startups em relação à gestão dos processos de negócio. 

 

1.2 Caracterização do Problema  

Um estudo da Fundação Cabral (2012) mostra que no Brasil, de quatro startups que se 

lançam no mercado, apenas três sobrevivem ao primeiro ano e apenas uma dessas quatro se 

manterá após uma década. O mercado turbulento em que estão inseridas acaba tomando todo o 

fôlego dessas empresas e a maioria não sobrevive aos primeiros anos.  

Esse contexto pode ser explicado pela competição crescente, mercado turbulento e os 

recursos escassos (GIARDINO; UNTERKALMSTEINER; PATERNOSTER, 2014)  

(CROWNE, 2002) (COLEMAN; O’CONNOR, 2008) em que essas companhias estão 

inseridas. Elas precisam responder rapidamente às novas demandas, oportunidades e riscos. 

Portanto, é importante organizar os recursos da organização para atingir agilidade nos processos 

da empresa e as demandas dos clientes (MAGDALENO et al., 2017). 

Sendo assim, mostra-se necessário a existência de métodos e formas de auxílio a esse 

tipo de empresa. Para resolver esse problema e suprir o vazio deixado pelas técnicas tradicionais 

de BPM em startups e MPES, este trabalho irá levar em consideração a abordagem do Process 

Thinking (MAGDALENO et al., 2017).  

Assim, chegamos ao seguinte problema da pesquisa: Qual o modelo de negócios para 

viabilizar a utilização de BPM em startups? 

 

1.3 Enfoque de Solução 

Diante do contexto apresentado, este trabalho levará em conta o Process Thinking 

(MAGDALENO et al., 2017). A proposta do Process Thinking se diferencia dos serviços de 
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BPM tradicionais, pois oferece soluções ágeis, inovadoras e personalizadas. A solução é 

composta de um portfólio de serviços com consultoria, kits de processos e 

treinamento/workshop.  

A consultoria provê um serviço de BPM personalizado e aderente a realidade da 

organização através da análise da cadeia de valor, levantamento dos processos atuais e 

modelagem dos processos futuros. Os kits de processos visam prover independência ao 

empreendedor nas atividades relacionadas à gestão de processos. O kit oferece um cinto de 

utilidades incluindo templates, exemplos, ferramentas, referências, vídeos, cursos e etc 

utilizadas no mercado para cada macroprocesso da organização. Por fim, o serviço de 

treinamento/workshop busca realizar encontros interativos dos colaboradores das startups para 

discutir as formas de pensar e utilizar o gerenciamento de processos em alguns processos 

específicos comuns a eles.  

Em busca de solucionar o problema apresentado, este trabalho irá desenvolver um 

modelo de negócios para o Process Thinking baseado no modelo canvas. Esse modelo irá 

descrever e detalhar um modelo de negócios para viabilizar soluções de gestão de processos em 

startups.  

 

1.4 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é analisar o contexto em que as startups brasileiras estão 

inseridas e como elas estão utilizando a gestão de processos para, a partir dessas informações, 

elaborar o canvas de modelo de negócio do Process Thinking. O  modelo de negócio deve 

descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor do framework (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). 

Para estruturação do modelo de negócio, será utilizado o padrão canvas 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). O canvas lista nove componentes para descrever a 

lógica que uma organização usa para criar/capturar valor e entregá-lo, englobando as quatro 

principais áreas de um negócio: clientes, ofertas, infraestruturas e viabilidade financeira da 

organização.  

Inicialmente, foi sugerida uma versão inicial do canvas de modelo de negócio do 

Process Thinking baseado na documentação e nas informações fornecidas pelas autoras. Em 
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seguida, um questionário foi aplicado para coletar informações sobre o contexto de startups e 

como elas utilizam a gestão de processos. 

O estudo foi usado para validar os pontos apresentados no canvas inicial. Com base 

nos resultados do estudo, o canvas inicial do Process Thinking foi revisto para consolidar a 

visão obtida das startups. Entre os achados, destaca-se o uso escasso da modelagem de 

processos pelas startups e uma vontade dos colaboradores de se utilizar, a preferência dos 

clientes por métodos de contato online e a viabilidade financeira da solução.  

 

1.5 Metodologia da Pesquisa 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta pesquisa seguiu as etapas exibidas 

na Figura 1.  

 

Figura 1 - Metodologia de Pesquisa 

 

1.5.1 Escolha do tema e elaboração da proposta da pesquisa 

Neste trabalho foi definido como tema a definição de um modelo de negócios para 

proporcionar a utilização de BPM em startups, visto que esse tipo de empresa pode ser tão 

relevante para economia de um país, possui uma mortalidade alta e técnicas tradicionais de 

gestão de processos de negócio não são aderentes ao seu contexto. Como solução para o 

problema, foi levado em conta o Process Thinking, que propõe uma abordagem inovadora e 

ágil de gestão de processos em startups e MPEs.  
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Após a definição do tema foi desenvolvida a proposta de pesquisa com o intuito de 

explicitar as motivações pela escolha do tema, caracterizar o problema e propor um enfoque de 

solução para abordar este problema.  

 

1.5.2  Revisão da Literatura 

A partir da definição do tema, foi feita uma revisão da literatura. Durante sua execução, 

foi possível notar que o contexto em que startups estão inseridas normalmente são dinâmicos e 

imprevisíveis, sofrendo com falta de recursos e buscando por um modelo de negócio escalável 

e inovador.  

Também notou-se que as técnicas tradicionais de BPM são custosas e demoradas, 

demandando investimento das organizações e obtendo um retorno apenas a longo e médio 

prazo. Sendo essas técnicas não aderentes à imprevisibilidade das startups.  

Após isso, foi estudada a literatura relacionada ao Process Thinking, suas soluções e 

características do framework.  

 

1.5.3 Elaboração da proposta do Canvas de Modelo de Negócio 

Baseado nas informações colhidas da revisão da literatura, foi estruturada uma 

proposta inicial do canvas de modelo de negócios do Process Thinking. Esse tipo de modelo foi 

escolhido por ser uma ferramenta estratégica rápida, de fácil visualização e que contempla todas 

as áreas do negócio. O canvas elaborado descreve as nove principais áreas de um negócio: 

Segmento de Clientes, Proposta de Valor, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de 

Receita, Recursos Principais, Atividades Chaves, Parcerias Principais e Estruturas de Custos.  

 

1.5.4 Elaboração e Execução do Questionário 

Esta pesquisa foi conduzida de forma exploratória e elaborada através da criação e 

execução de um questionário com membros de organizações brasileiras, a fim de validar um 

modelo de negócios que possibilite a gestão de processos nas startups.  
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Em seguida, o questionário foi distribuído para profissionais que já tiveram 

experiência através de e-mails, redes sociais, fóruns e contatos pessoais.  

 

1.5.5 Análise e consolidação de dados 

Os dados obtidos com a resposta dos questionários foram organizados e exibidos de 

forma visual para melhorar a compreensão dos resultados. As respostas dos formulários foram 

analisados sob as perspectivas das quatro principais áreas de um negócio definidas por 

Osterwalder e Pigneur (2011). 

Entre os resultados, se aponta a aderência de uma gestão de processos de negócio ágil 

como o Process Thinking ao contexto das startups. A utilização de BPM pelas startups hoje se 

mostrou escassa. Em relação as que utilizam, a maioria das organizações abandonam a 

utilização da BPM e passam a utilizar seus processos de acordo com as demandas ou, quando 

modelam, não respeitam os processos modelados. 

 

1.5.6 Elaboração da versão final do Canvas de Modelo de Negócio 

Com base nos resultados do estudo, o canvas inicial do Process Thinking foi revisto 

para consolidar a visão obtida das startups. A versão final sofreu 16 alterações em relação a 

primeira versão e validou os pontos relacionados a Segmentos de Clientes, Proposta de Valor, 

Canais, Relacionamento com os Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades 

Chave, Parcerias Principais e Estruturas de Custo.  

 

1.6 Organização do Trabalho 

O restante do trabalho está organizado como descrito a seguir.  

A revisão da literatura relacionada a startups e modelos de negócio é abordada no 

Capítulo  2. 

No Capítulo 3 é discutido porque o Process Thinking foi escolhido para a solução do 

contexto apresentado e é detalhado como o framework funciona. Neste capítulo, também é 

apresentada a versão inicial do canvas do modelo de negócio.  
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No Capítulo 4 é abordado o planejamento e a execução da pesquisa, a análise dos 

dados e a revisão do canvas consolidando a visão obtida das startups.  

Por fim, o Capítulo 5 conclui o trabalho realizado, discutindo suas contribuições, 

limitações e apontando direções para trabalhos futuros.  

 

  



 

 

 
20 

 

2 GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIO EM STARTUPS 

Este capítulo aborda os temas startups e gestão de processos e modelos de negócios, 

buscando descrever, baseado na literatura existente, cada um desses conceitos e demonstrar 

como eles estão ligados. Na Seção 2.1, são abordadas as características de uma startup, como o 

conceito foi cunhado e como a gestão de processos é utilizada por elas (Seção 2.1.1). Além 

disso, na Seção 2.2, são discutidos os padrões de modelo de negócio (2.2.1) e o funcionamento 

do Canvas de modelo de negócio com suas nove partes (2.2.2).  

 

2.1  Startups  

Entre os anos de 1997 e 2000, se formou nos Estados Unidos uma bolha especulativa, 

que se caracterizava por uma forte alta nos investimentos em empresas de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC). Isso ocorreu, entre outros fatores, pelo auge de popularidade 

que a tecnologia e a internet estavam vivendo, deixando altas as expectativas para essa nova 

economia (DOMS, 2004). 

Esses investimentos, geralmente, não eram feitos pela alta produtividade desse 

mercado e sim com o intuito de especulação para uma posterior venda (KRAAY; VENTURA, 

2007). As expectativas eram que essas novas empresas que forneciam serviços baseados em 

internet seriam extremamente rentáveis futuramente (DOMS, 2004). 

Diversas empresas recém criadas buscavam desenvolver-se nesse novo mercado 

tecnológico. Esse tipo de organização, que surgia a partir de uma ideia propondo soluções 

tecnológicas inovadoras com o intuito de revolucionar o mercado, foi chamado de “startup” 

(SEBRAE, 2016). O termo se popularizou para esse tipo de negócio, apesar de ser usado para 

definir negócios em fase embrionária desde os anos 60 (“Oxford Dictionary Online”, 2016). 

Essas empresas de natureza, geralmente, tecnológica e inovadoras se inseriram nesse novo 

mercado sem experiências passadas e buscando um modelo de negócio, onde é possível um 

grande crescimento rápido oferecendo um mesmo produto ou serviço em escalas maiores sem 

aumentar a mão de obra proporcionalmente.  

Hoje, esse termo é definido de forma ampla, sendo associado a diferentes significados 

aos longos dos anos (LIVINGSTON, 2008) (GIARDINO et al., 2014). Embora definida por 

alguns autores unicamente como uma fase de uma organização - entre a concepção inicial do 
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produto e sua primeira venda (CROWNE, 2002), a maioria dos autores definem startup como 

uma organização temporária desenhada para escalar para uma empresa grande (MARMER et 

al., 2010). Esse trabalho irá se basear no conceito de Marmer, tomando startup como uma 

organização temporária desenhada e com anseio de crescimento rápido.   

Apesar do conceito estar associado a empresas iniciantes no mercado e algumas 

startups serem empresas pequenas (SUTTON, 2002), não se deve confundir uma startup com 

uma micro ou pequena empresa nem com uma versão menor de uma grande companhia 

(BLANK; DORF, 2014). Uma startup, ao contrário de uma empresa estabelecida, não é 

compatível com planos a médio e longo prazo. Enquanto uma companhia existente executa um 

modelo de negócios, startups estão em busca desse modelo, testando hipóteses, se adaptando, 

iterando e melhorando a ideia inicial (BLANK, 2013). 

O fato dessas empresas terem surgido em grande escala durante a bolha da internet 

está ligado ao modelo de negócio buscado, que procurava ser escalável, repetível e rentável. 

Essas características são frequentemente encontradas em negócios relacionados à tecnologia 

devido a sua maior facilidade de implementação (DOMS, 2004). 

 

2.1.1 Características e busca por um modelo de negócio 

Apesar de possuir características que podem ser encontradas em qualquer negócio, as 

startups possuem certas peculiaridades. Startups, geralmente, se diferenciam em certos aspectos 

de outros tipos de organizações, seja na busca por inovação, no modelo ou plano de negócio, 

no desenvolvimento do produto ou serviço, na obtenção e utilização de recursos ou nas 

incertezas associadas ao negócio. 

O conceito de inovação é muito presente no universo das startups, pois essas empresas 

buscam constantemente o lançamento de serviço ou produto inovador no mercado (GIARDINO 

et al., 2014) para conquistar um segmento de potenciais clientes. Ser uma empresa com natureza 

inovadora implica em outras características frequentemente encontradas em startups. Startups 

lidam com a incerteza em diferentes perspectivas (GIARDINO et al., 2014): 

 Plano de Negócio – Empresas tradicionais e estabelecidas no mercado 

possuem, geralmente, planos de negócio sobre seu posicionamento no mercado 

a médio e longo prazo baseados em suas experiências passadas e ambições 
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futuras (BLANK, 2013). No ambiente de uma startup, por mais que seja feito 

um plano de negócio, ele irá conter apenas hipóteses e ideias. Startups devem 

possuir uma grande receptividade a feedbacks do cliente e do mercado, o que 

torna incerto seu posicionamento em relação ao futuro. 

 Funcionalidades do produto – O produto final de uma startup geralmente é 

composto por um conjunto de funcionalidades. Determinar quais 

funcionalidades são prioritárias é essencial para que a organização não utilize 

seus recursos em coisas que não irão gerar valor. O modelo “Lean startup” 

(RIES, 2011) busca resolver esse problema através do conceito de MVP 

(Mínimo Produto Viável), que irá priorizar as funcionalidades e planejar uma 

entrega que pode ser desde um protótipo até uma simulação de como esse 

produto ou seria usado com um cliente.  

 Recursos limitados – Uma startup normalmente também possui recursos 

limitados (GIARDINO et al., 2014) (CROWNE, 2002) (COLEMAN; 

O’CONNOR, 2008). Da fase inicial até que a empresa consiga inserir seu 

produto no mercado e este comece a gerar lucro, a receita é quase inexistente. 

Até conseguir um retorno financeiro do mercado, startups podem usufruir do 

capital dos próprios empreendedores do negócio ou conseguir capital através 

de fontes externas. Essas fontes externas podem ser desde um investidor anjo 

(ou sócio investidor), capital de risco, financiamentos coletivos ou editais e 

bolsas (SEBRAE, 2016). 

Um estudo (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2012) mostra que no Brasil, de quatro 

startups que se lançam no mercado, apenas três sobrevivem ao primeiro ano e apenas uma 

dessas três se manterá após uma década. Este estudo também indica pontos chaves de falhas 

em relação ao negócio e aos empreendedores envolvidos como falta de comprometimento 

integral, de alinhamento de interesses entre os fundadores e de recursos. Da mesma forma, o 

estudo indica que os pontos chaves para o sucesso de startups que conseguiram se estabelecer 

no mercado foram a aceitação do produto/tecnologia/serviço, a sintonia entre os fundadores e 

a capacidade de adaptação dos gestores às necessidades e mudanças no mercado.  

Todos esses fatores acabam somando e convergindo para a característica mais citada 

em startups: o risco associado a elas. Risco existe em qualquer negócio, porém nesse tipo de 
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organização devido aos recursos limitados, a busca por um produto adequado ao mercado e 

modelo de negócio ainda em definição, o risco tende a ser maior que companhia estabelecidas. 

Em relação ao modelo de negócios, uma startup deve ser entendida como uma 

organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável, repetível e rentável 

(BLANK; DORF, 2014). A partir do momento em que se valida a ideia inicial e se consegue 

um modelo de negócio claro, a empresa deixa de ser uma startup e passa a ser vista como uma 

organização comum, seja de pequeno, médio ou grande porte.  

A característica da escalabilidade vem do intuito da empresa aumentar o seu mercado 

e o seu tamanho rapidamente: um modelo de negócio escalável é aquele que apresenta uma 

solução que pode ser aplicada a problemas de diferentes tamanhos sem precisar alterar sua 

essência (FAYAD, 2000). Esse crescimento ocorre essencialmente no lado da receita, sem que 

os custos cresçam proporcionalmente, o que corresponde a um crescimento da margem de lucro 

cada vez maior. Startups de sucesso crescem (GEIBEL; MANICKAM, 2015) e escalam 

(GIARDINO et al., 2014) rápido, embora tendam a encontrar esse modelo de negócio em fases 

mais avançadas (MARMER et al., 2010).  

Para que a escalada seja possível, a empresa deve, na fase inicial, definir uma forma 

de venda e um modelo repetível de negócio (BLANK; DORF, 2014). Para isso, deve ser 

possível reproduzir a mesma experiência aos consumidores sem grandes adaptações para venda, 

suporte ou desenvolvimento. 

 No período entre a definição de um produto e do modelo de negócios e a consolidação 

como uma companhia, a empresa deve se tornar rentável e continuar crescendo rapidamente, 

como mostrado, em uma linha do tempo, na Figura 2. Ao fim dessa transição, já não é mais 

encontrado um ambiente com pouca previsibilidade e caótico como em uma startup 

convencional, e sim uma empresa mais estável, com um fluxo de caixa neutro e rentável e de 

crescimento acelerado. 
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Figura 2 – Transição entre startup e companhia estabelecida (BLANK; DORF, 2014) 

 

2.2 Modelos de Negócio  

Um modelo de negócio busca descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor 

de uma organização (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Um modelo de negócio pode ser 

definido como uma ferramenta conceitual que contém uma série de objetos, conceitos e suas 

relações, com o objetivo de expressar a lógica do negócio de uma organização específica 

(OSTERWALDER; PIGNEUR; CHRISTOPHER L., 2005). 

Embora a literatura apresente formas diferentes do uso do termo, é predominante o uso 

da palavra para descrever a forma que uma companhia conduz os seus negócios (GALPER, 

2001) sendo o mais importante que esse modelo seja uma visão conceitual de aspectos 

particulares da companhia, realizando uma ligação entre sua estratégia e objetivos de negócio 

(OSTERWALDER; PIGNEUR; CHRISTOPHER L., 2005).  

Esse modelo de negócios, independente da organização o documentar ou não, está 

presente em todas as organizações por representar a forma com que uma organização cria e 

captura valor (CHESBROUGH, 2007). Chesbrough (2007) argumenta que é função do modelo 

de negócios:  

 Criar a proposição de valor para os clientes, ou seja, identificar qual o valor do 

produto ou serviço para quem ele será oferecido;  

 Identificar um segmento de mercado, mapeando para qual nicho esse 

produto/serviço será útil e qual o seu propósito para esse grupo;  
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 Definir a cadeia de valor necessária para criar e distribuir o produto/serviço, 

incluindo fornecedores e clientes. Essa cadeia deve ir desde a matéria prima 

até o cliente final;  

 Especificar os mecanismos de retorno para a organização. Além disso, estimar 

custos e potenciais lucros, de acordo com o valor gerado e a cadeia de valor;  

 Descrever a posição da organização no mercado de acordo com os 

fornecedores, clientes e potenciais competidores;  

 Formular uma estratégia competitiva onde a empresa irá ganhar e manter 

vantagem sobre as organizações que competem com ela no mercado.  

 

2.2.1 Padrões de modelos de negócio  

Nesta seção, são abordados os diferentes padrões de Modelos de Negócio utilizados 

pelas empresas. Para agrupar os modelos, os autores se basearam nas características, arranjos 

ou comportamentos que são similares entre eles (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Osterwalder e Pigneur (2011) descrevem esses padrões a partir dos conceitos de desagregação, 

cauda longa e modelos grátis. Esses modelos se diferenciam na forma que se organizam, 

capturam e entregam valor para os clientes, e são encontrados em empresas de qualquer 

tamanho.  

O modelo de negócio desagregado aborda a corporação de três perspectivas: negócios 

de relacionamento com o cliente, negócios de inovação de produto e negócios de infraestrutura. 

Nesse modelo, essas três grandes “áreas” devem ser independentes uma da outra, para garantir 

a inexistência de conflitos e compensações indesejadas. O termo foi cunhado por Hagel e Singer 

(1999), que acreditavam que as companhias devem separar os negócios e se concentrar em 

apenas uma das três áreas, já que cada uma delas é guiada por fatores diferentes e podem entrar 

em conflito umas com as outras ou produzir perdas indesejadas dentro da mesma organização.  

Outro modelo de negócio comum é o cauda longa, que busca se concentrar em um 

número maior de produtos, cada um deles vendendo em menores quantidade. O modelo é 

baseado no conceito desenvolvido por Chris Anderson (2008) para descrever mudanças no 

cenário das vendas de mídia. Anderson argumentava que democratização nas ferramentas de 
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produção, ferramentas de distribuição e quedas no custo de conexão de internet proporcionaram 

a democratização do acesso de todos os tipos de clientes. Os conteúdos/serviços nicho dessas 

empresas fazem com que um dos agregadores de valor seja essa oferta, podendo atender 

segmentos de mercados bem específicos e que outras empresas comuns não atingem. Esse 

modelo geralmente requer baixo custo de estoque, porém exigem plataformas robustas para que 

o serviço seja disponibilizado prontamente e de forma segmentada aos compradores 

interessados (ANDERSON, 2008).  

O terceiro e último modelo de negócio é o grátis. Nesse tipo de modelo, a organização 

garante que pelo menos um segmento dos clientes é capaz de se beneficiar dos serviços sem 

nenhum custo. Para isso, os clientes não pagantes são financiados por outra parte do modelo de 

negócio ou por outro segmento de clientes. Nos anos recentes, as ofertas gratuitas se 

popularizaram, e há diversas formas de utilizar essa oferta para alavancar outros tipos de venda, 

como a publicidade, modelos freemium (que oferecem serviços básicos sem custos e serviços 

premium por uma taxa) e isca & anzol (que possuem uma oferta inicial gratuita ou barata para 

atrair os usuários para compras recorrentes) (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) .  

Todos esses três tipos de modelo irão buscar a criação, entrega e captura do valor para 

o cliente de uma forma diferente e possuem uma lógica de funcionamento de negócio diferente 

uns dos outros. Baseado nas características encontradas nos diferentes padrões, Osterwalder e 

Pigneur (2011) desenvolveram um mapa para descrição de um modelo de negócio chamado 

Modelo de Negócios Canvas.  

 

2.2.2 O Modelo Canvas 

Osterwalder e Pigneur (2011) listam nove componentes para descrever a lógica que 

uma organização usa para criar/capturar valor e entregá-lo, englobando as quatro principais 

áreas de um negócio: clientes, ofertas, infraestruturas e viabilidade financeira da organização. 

Como demonstrado na Figura 3, os nove blocos descritos são: Segmentos de Clientes, Proposta 

de Valor, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, 

Atividades Chave, Parcerias Principais e Estrutura de Custo. A seguir, serão descritas a 

estrutura e definição de cada bloco.  
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Figura 3 - Modelo Canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

 

2.2.2.1 Segmentos de Clientes 

De acordo com os autores, o segmento Clientes deve definir todo o consumidor do 

valor gerado pela empresa. Esse cliente pode ser um grupo de pessoas ou organizações e em 

determinados casos pode ser descrito de forma segmentada, caso seja identificada uma 

necessidade de diferenciação de oferta, canal de distribuição, relacionamento, lucratividade ou 

disponibilidade de pagamento.  

O mais importante nesse bloco é deixar claro a quem está sendo entregue o valor da 

empresa e quais são os consumidores mais importantes. Os clientes podem ser:  

 Um mercado de massa, onde não se distingue diferentes segmentos de clientes;  

 Um nicho de mercado, onde a organização atende um segmento de cliente 

específico e especializado; 

 Um mercado segmentado, onde existe uma distinção entre segmento de 

mercado com necessidades e problemas sutilmente diferentes;  
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 Um mercado diversificado, onde os problemas do mercado atendido são 

completamente diferentes; e 

 Um mercado multilateral, onde a organização serve dois ou mais segmentos de 

clientes interdependentes. Como uma empresa de cartão de crédito, onde é 

importante que as pessoas possuam o cartão e que existam lojas que aceitam 

esse cartão.  

 

2.2.2.2 Proposta de Valor 

O segmento Proposta de Valor deve definir “o conjunto de benefícios que uma 

empresa entrega para um cliente” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Além disso, a 

proposta de valor é descrita como o diferencial da empresa ou a solução para uma série de 

necessidades de um segmento de clientes. 

Um negócio pode oferecer para seus clientes diversas propostas de valor e também 

focar em uma proposta específica, como um produto ser inovador irá obter uma maior vantagem 

competitiva no mercado. Como descrito na Tabela 1, Osterwalder e Pigneur (2011) citam 

algumas propostas e como elas podem gerar valor para o negócio:  

Tabela 1 - Principais propostas de valor de um negócio (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Proposta de Valor Descrição 

Novidade 
Determinadas propostas de valor podem criar um grupo 

de novas necessidades para um segmento de clientes.  

Desempenho 

Oferecer um produto/serviço com um desempenho 

melhor é uma forma tradicional de gerar valor. O setor 

de tecnologia é um exemplo, que produz regularmente 

máquinas com maiores processamentos.  

Personalização 

Certos produtos/serviços podem atender a necessidades 

tão específicas que acabam gerando valor para um nicho 

específico de clientes.  

Realizando serviços 

especializados 

Alguns serviços podem gerar valor para outras 

companhias quando realizam tarefas especializadas de 

forma que possam comercializar essa atividade em 

particular. 

Design 
O design pode ser um diferencial a ponto de gerar valor 

inclusive em produtos eletrônicos. 
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Proposta de Valor Descrição 

Marca ou status 
Determinadas marcas carregam nomes que os clientes 

veem valor apenas em usar esses produtos.  

Preço 

O preço é definido como um diferencial, embora os 

autores indiquem que é importante levar em 

consideração que um preço diferenciado implica em um 

modelo de negócio que acompanha esse preço baixo 

como um todo. Empresas que oferecem produtos ou 

serviços mais baratos que as outras geralmente usaram 

modelos de negócios disruptivos para diminuição de 

custos.  

Redução de custos 

Promover uma redução de custo para algum cliente 

também pode ser uma forma de gerar valor, 

principalmente organizações que possuem recursos 

escassos.  

Redução de risco 
Ajudar o cliente a reduzir riscos, seja de negócio ou 

riscos gerais também agrega valor para eles.  

Acessibilidade 

Ter produtos e serviços acessíveis a clientes pode ser 

um gerador de valor. Essa acessibilidade pode ser um 

resultado do modelo e negócio inovador ou do uso de 

tecnologias.  

Conveniência ou Usabilidade 

Tornar produtos ou serviços já existentes mais fáceis de 

usar e mais convenientes é uma forma de gerar valor e 

vantagem para o cliente que escolhe pela usabilidade.  

 

2.2.2.3 Canais 

O segmento Canais do modelo de negócio Canvas descreve toda a interface da empresa 

com seus clientes. Essa interface engloba a forma que ela entrega o produto/serviço, a forma 

que ela se comunica com o cliente e a forma que a organização realiza a venda. Nesse segmento 

é importante que o empreendedor descreva como irá levar a sua proposta de valor ao mercado. 

Além disso, deve ser descrito como o contato com o cliente será feito, o que é necessário para 

que esse contato aconteça e o custo-benefício das opções de contato.   

Osterwalder e Pigneur (2011) descrevem o canal em cinco fases: Conhecimento – onde 

se descreve estratégias para aumentar o conhecimento do público sobre o produto/serviço; 

avaliação – se busca formas de obter feedback dos clientes; compra – como o cliente irá adquirir 

os produtos/serviços; entrega – como a organização irá entregar o bem ao cliente; pós-venda – 

formas de dar apoio ao cliente após a venda ocorrer.  
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2.2.2.4 Relacionamento com Clientes 

No Relacionamento com Clientes, deve-se descrever quais tipos de relacionamento a 

empresa irá manter com seus clientes de acordo com seu modelo de negócio. O relacionamento 

deve ser descrito de forma a definir como a empresa usará estratégias para conquistar, reter ou 

ampliar os segmentos de clientes.  

Nesse segmento, as empresas podem definir desde relações mais íntimas com clientes, 

oferecendo uma assistência pessoal como uma central de atendimento, por exemplo, ou até 

assistência mais dedicada com um representante específico para um ou um grupo de clientes. 

Além de atendimentos pessoais, existem outras formas mais automatizadas de se relacionar 

com clientes que também podem ser adquiridas e descritas nesse segmento. Um exemplo é a 

prática de não se relacionar diretamente com o cliente, porém oferecem meios necessários para 

o cliente adquirir informações ou até processos sofisticados, como usando perfis para cada 

cliente. Os autores também citam que esse relacionamento também pode englobar a criação de 

comunidades para interação dos clientes e formas deles oferecerem feedback e contribuir no 

processo criativo da organização.  

 

2.2.2.5 Fontes de Receita 

O segmento Fonte de Receita irá representar o dinheiro que a organização adquire 

através dos clientes. Nesse segmento, a empresa deve buscar considerar o valor que os clientes 

estarão dispostos a pagar e sendo assim estabelecer as fontes de receita para cada segmento de 

clientes. Essa receita pode ser adquirida da simples venda do recurso; de taxas de uso ou de 

assinatura; de aluguéis; de licenciamento; anúncios ou taxa de corretagem. Cada um desses 

segmentos, quando definido, pode ter mecanismos fixos ou dinâmicos para precificação.   

De acordo com os autores, na precificação fixa os preços são baseados em variáveis 

estáticas. Nesse caso, o preço do serviço não vai variar de acordo com alterações da condição 

do mercado e sim com características do cliente (seja ele fixado, baseado nas funcionalidades 

do produto, no segmento de clientes ou na quantidade comprada). Por outro lado, na 

precificação dinâmica os preços variam de acordo com o contexto do mercado no momento da 

venda.  
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2.2.2.6 Recursos Principais 

No Recursos Principais devem ser descritos quais são os insumos e recursos principais 

para que o modelo de negócio seja colocado em prática. Esses recursos devem ser pensados de 

forma a viabilizar os canais, relacionamentos, clientes, fontes de receita e proposta de valor, 

descritos anteriormente, e podem ser intelectuais, humanos, financeiros ou físicos. 

É importante que se analise o modelo de negócio e veja quais são os recursos chaves 

para viabilizar esse tipo de negócio. Recursos físicos, como fábricas, edifícios, máquinas e 

sistemas podem ser recursos chaves de empresas varejistas. Por outro lado, recursos humanos 

são cruciais em indústrias criativas ou de conhecimento. Outros tipos gerais de recursos são 

recursos intelectuais, como conhecimentos particulares ou marcas, ou recursos financeiros, 

como modelos de negócio que exigem recursos e/ou garantias financeiras como linhas de 

crédito (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

 

2.2.2.7  Atividades Chave 

Nesse segmento, a organização deve descrever, baseada na sua proposta de valor, quais 

são as atividades chave para produzir e entregar o valor, alcançar mercado, estabelecer 

relacionamento e gerar renda e também podem variar de acordo com o modelo de negócio.  

Osterwalder e Pigneur (2011) categorizam as atividades chave em três: atividades de 

produção, resolução de problemas e plataforma/rede: 

 Produção – Atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento, 

fabricação e entrega do produto;  

 Resolução de Problemas – Atividades que irão resolver os problemas de um 

segmento de clientes;  

 Plataforma/rede – As atividades chave dessa categoria englobam o 

gerenciamento de uma plataforma ou rede, de fornecimento de serviços nessas 

plataformas ou promoções das plataformas.  
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2.2.2.8  Parcerias Principais  

No segmento Parcerias, deve-se descrever sobre as alianças estratégicas entre 

competidores ou não competidores, alianças com fornecedores ou alianças para desenvolver 

novos negócios. Essas parcerias devem ser desenhadas de forma a otimizar recursos com 

produção em escala, reduzir custos e incertezas ou adquirir recursos ou atividades em particular.  

 

2.2.2.9  Estrutura de Custo 

No nono e último segmento do Canvas, a organização deve descrever os custos mais 

importantes que estão atrelados nos processos e atividades chaves do modelo de negócios, 

considerando os custos gerados em cada um dos outros segmentos.  

Essa estrutura de custos pode ser direcionada pelo custo ou pelo valor, se diferenciando 

por gerar receita através do custo de seus serviços e produtos ou do valor entregue, como num 

hotel de luxo. Outras características também podem ser especificadas, como flexibilidade dos 

custos em relação a variação da escala ou do escopo. Cada um dos segmentos citados compõem 

uma parte do modelo de negócios de uma empresa. Para que esse modelo seja colocado em 

prática, esses segmentos deverão cooperar entre si para que a empresa consiga criar ou capturar 

valor e entregá-lo ao seu cliente final (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).   

 

2.3 Considerações Finais 

Este capítulo apresenta as características das startups, como é o contexto desse tipo de 

organização e como se dá sua busca por um modelo de negócio. Também é demonstrado os 

padrões existentes de modelos de negócios, detalhando especificamente o modelo Canvas 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Baseado nas informações sobre modelos de negócio e startups, este trabalho tem como 

objetivo elaborar o canvas de modelo do negócio de uma abordagem de gestão de processos 

para esse tipo de empresa denominada Process Thinking. Essa construção do canvas partirá da 

pesquisa sobre startups e, baseado nessa pesquisa, será realizado um survey com profissionais 

que atuam com este tipo de empresa. Baseado nessas informações coletadas, uma primeira 

versão do Canvas do Process Thinking com foco em startups será definida.  
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3 PROCESS THINKING – BPM PARA STARTUPS 

Este capítulo descreve o cenário de utilização de gestão de processos de negócio em 

startups e apresenta o Process Thinking como solução. A Seção 3.1 trata da definição de Gestão 

de Processos de Negócio e das dificuldades de implementação em contextos inovadores e 

imprevisíveis. A Seção 3.2 discorre sobre o Process Thinking, detalhando como sua 

implementação é realizada e quais são os produtos e serviços que a solução apresenta. Por fim, 

a Seção 3.3 apresenta o modelo de negócio do Process Thinking, apresentando as nove partes 

do negócio baseado no canvas de modelo de negócio.  

 

3.1 Gestão de Processos de Negócio em Startups 

Processos existem em todo tipo de companhia independente de seu tamanho ou do 

setor e mesmo que não sejam claros, visíveis, documentados e organizados (MAGDALENO et 

al., 2017). Esses processos englobam todas as atividades da empresa e devem descrever como 

ela funciona.  

Apesar desse panorama, a maioria das empresas não tem costume de planejar nem 

analisar seus processos (MASCHKA, 2014) o que pode resultar em execuções caóticas e sem 

controle (SUTTON, 2002). Uma das abordagens que surge neste âmbito é a Gestão de 

Processos de Negócio (do inglês Business Process Management - BPM).  

BPM é uma disciplina gerencial e um conjunto de tecnologias que busca prover 

suporte ao gerenciamento de processos de negócio (ABPMP BRASIL, 2013) propondo um 

ciclo de desenho, modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhorias para processos 

de qualquer organização (DUMAS et al., 2013). Pressupõe-se que os processos de negócio, ao 

serem definidos, controlados e transformados, podem fazer a organização alcançar seus 

objetivos organizacionais (BATISTA, 2017). 

Técnicas tradicionais de BPM propõem a realização de atividades específicas  

referentes a todas as fases do ciclo do BPM (projeto, modelagem, simulação, execução, 

monitoramento e melhoria dos processos) (DUMAS et al., 2013; ENGIEL, 2014; WESKE, 

2007) como demonstrado na Figura 4.  
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Figura 4 - Ciclo do BPM (ENGIEL, 2014) 

 

Para essa implementação, deve haver um comprometimento permanente e contínuo da 

empresa por um longo tempo (ABPMP BRASIL, 2013) tornando a implementação custosa e 

de resultados a médio ou longo prazo. Tudo isso demanda muitos recursos e esforços 

principalmente para gerenciar o resultado do desempenho do processo (ABPMP BRASIL, 

2015).  

Diante deste cenário, é identificada a necessidade de formas mais ágeis e viáveis de 

gerenciar processos (MAGDALENO et al., 2017). Uma das alternativas que surgem nesse 

âmbito é o BPM ágil (MAGDALENO, 2014). Esse método se diferencia do método tradicional 

na utilização de princípios, valores e práticas ágeis nas fases de BPM.  

Inspirado nesses conceitos de BPM Ágil (THIEMICH; PUHLMANN, 2013) 

(WEIBACH et al., 2016) e nos princípios do Service Design Thinking (STICKDORN; 

SCHNEIDER, 2012), o Process Thinking 1 é um framework cujo intuito é possibilitar a 

introdução desses conceitos de processos em MPES e startups. 

 

                                                      
1 Site Process Thinking: https://www.processthinking.com.br 
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3.2  Serviços e Produtos do Process Thinking 

 

O Process Thinking é um framework cujo intuito é possibilitar uma visão e análise dos 

processos de uma forma lúdica, ágil e inovadora, buscando trazer a gestão dos processos de 

negócio para a realidade das MPEs e startups.  

A proposta principal do Process Thinking é adaptar a gestão de processos à realidade 

das startups, transformando-a em um instrumento do dia-a-dia (MAGDALENO et al., 2017), 

utilizando técnicas de BPM Ágil em combinação com os princípios cocriativos e inovadores do 

Service Design Thinking.  

O Process Thinking oferece um portfólio de serviços com consultoria, um kit de 

processos e treinamento/workshop. Estes serviços utilizam um mapa com os 10 principais 

processos comuns as startups e um cinto de utilidades com as dicas de templates, exemplos, 

ferramentas, referências, vídeos, cursos e etc.  

 

3.2.1 Consultoria  

A consultoria é uma parte do serviço onde especialistas realizam nas startups e MPEs 

um projeto contemplando as etapas de diagnóstico, planejamento, compreensão do estado atual 

(AS-IS) e projeção da versão futura (TO-BE) dos processos de negócio (Figura 5 - Process 

Thinking – Consultoria). A intenção da consultoria é prover um serviço de BPM personalizado e 

aderente à realidade da organização.  

Para elaborar o diagnóstico é definida uma cadeia de valor com os principais 

macroprocessos da empresa, buscando identificar quais são os processos prioritários para o 

negócio, sejam eles relacionados a gestão, suporte ou ao negócio em si. Em seguida, é realizado 

o planejamento de como será a modelagem, análise e melhoria dos processos. Após o 

planejamento, realiza-se o detalhamento do estado atual (AS-IS) dos processos da empresa, 

gerando uma descrição dos processos atuais e como eles são realizados. O mapa de processos 

descrito na Seção 3.2.4 é utilizado como um ponto de partida para a modelagem dos processos 

da organização. Por fim, é projetado o funcionamento futuro (TO-BE) dos processos com o 

auxílio das ferramentas e os templates do framework. 
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Figura 5 - Process Thinking – Consultoria 

Em todo processo da consultoria, os conceitos do Service Design Thinking e BPM Ágil 

são aplicados. A aplicação desses princípios busca trazer um ambiente mais colaborativo e ágil 

para os processos.  

 

3.2.2 Treinamentos e Workshops 

Outra parte do serviço é a realização de treinamentos e workshops. Esses eventos são 

realizados com o intuito de ensinar os principais conceitos da gestão de processos para os 

empreendedores, promovendo discussão e colaboração sobre a análise e melhoria dos processos 

comuns entre eles. O enfoque dos treinamentos é a teoria por trás proposta do Process Thinking 

para gestão de processos, as diretrizes, exemplos, exercícios e ferramentas úteis.  

A intenção é discutir os desafios típicos dos principais processos, compartilhando boas 

práticas, dicas, apresentar sugestões e compartilhar experiências.  

 

3.2.3 Kit de Processos 

O kit de processos é uma solução que busca se beneficiar do reuso de processos e 

artefatos já utilizados normalmente, em busca de evitar a criação do processo do zero, como na 

abordagem tradicional de BPM.  
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Para cada processo do mapa da Seção 3.2.4 é sugerido um conjunto de templates, 

aplicativos, guias, exemplos, livros, vídeos e cursos para ajudar a realização das atividades 

diárias.  

Essas ferramentas irão permitir a fácil utilização pelos colaboradores mesmo sem o 

auxílio de terceiros. Assim, provendo uma independência dos empreendedores em relação à 

consultoria para uma melhor gestão de processos de negócio da startup ou MPE.  

Templates, guias e exemplos são ideais para uma utilização mais rápida, enquanto 

livros, vídeos e cursos são melhores para um entendimento mais profundo de um documento 

específico ou conceito relacionado a ele (MAGDALENO et al., 2017). 

O objetivo principal desse framework de soluções é ajudar a startups a implementar 

um ou mais processos. Startups precisam analisar os processos de acordo com sua realidade e 

adaptar partes dos artefatos apresentados como apoio.  

 

3.2.4 Mapa de Processos  

Uma das ferramentas propostas e utilizadas pelo framework é um mapa de processos 

(Error! Reference source not found.). O objetivo principal do mapa é fornecer um ponto de 

partida para as startups e MPEs, apresentando os macroprocessos que são comumente 

encontrados em diferentes organizações (MAGDALENO et al., 2017).  

 

Figura 6 - Mapa de Processos do Process Thinking. (MAGDALENO et al., 2017) 

 



 

 

 
38 

 

Esse mapa é composto por três tipos de processos: processos de gestão – processos que 

que gerenciam a operação da organização; processos principais – processos que constituem o 

objetivo primário da organização; processos de suporte – processos que suportam o 

funcionamento dos processos principais. Os 10 macroprocessos que compõe o mapa são os 

seguintes: 

 Estratégia – Avaliação e definição de seus objetivos principais, define as razões 

para a organização existir e o caminho estratégico para seus negócios;  

 Gestão da inovação – A inovação é importante para manter a organização 

competitiva. Gestão da inovação permite a organização responder a internas e 

externas oportunidades;  

 Produtos – Processos relacionados ao produto do desenvolvimento até sua 

entrega ao cliente;  

 Serviços – Segue a ideia de produtos. É necessário planejar as características 

principais dos serviços oferecidos;  

 Administração – Permite aos empreendedores uma visão clara do operacional 

da organização;  

 Marketing – Tornar os serviços e produtos conhecidos do público;  

 Tecnologia da Informação – Mapear infraestrutura e aplicações para dar 

suporte às operações; 

 Finanças – Assegurar o uso inteligente do capital e dos investimentos;  

 Vendas – Assegurar que os produtos e serviços atinjam os clientes com o 

menor custo possível;  

 Qualidade – Assegurar que os produtos e serviços atinjam os clientes com a 

maior qualidade possível.  

 

Cada um desses processos é detalhado por um fluxo com início, fim, atores, atividades, 

decisões e artefatos. Esses processos irão fornecer propostas de atividades, utilização de 

ferramentas e automações que os colaboradores podem utilizar na organização, como o 

exemplo de processo de Elaborar Proposta Comercial da Figura 7. 
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Figura 7 - Fluxo de processo de Elaborar Proposta Comercial 

 

3.3 Detalhamento do Modelo de Negócio 

Esta seção detalha a proposta inicial do modelo de negócios do Process Thinking 

baseado no canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) apresentado anteriormente na Seção 

2.2.2.  Esse canvas de modelo de negócios irá refletir a melhor forma para uma consultoria de 

gestão de processos como o Process Thinking fornecer serviços de BPM para as startups, e irá 

descrever uma forma de viabilizar um serviço.  

A versão inicial do canvas do Process Thinking (detalhado na Figura 8) foi elaborada 

a partir das informações iniciais disponíveis sobre o framework e com base em depoimentos 

das idealizadoras da abordagem fornecidos para esse projeto. As seções seguintes irão detalhar 

cada uma das nove partes.  
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Figura 8 - Versão proposta do Canvas de Modelo de Negócio do Process Thinking 
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3.3.1 Segmento de Clientes 

O framework se propõe a atingir diretamente segmentos específicos de clientes (Figura 

9): startups, autônomos e MEI que buscam amadurecer e gerenciar seus processos. Também foi 

identificada a possibilidade de apresentar a solução a órgãos diversos de apoio a startups 

(exemplo: SEBRAE) e às aceleradoras e incubadoras para fomentar a utilização da metodologia 

nas suas startups.  

 

Figura 9 - Segmento de Clientes do Modelo de Negócio 

3.3.2 Proposta de Valor 

 

Para atender aos clientes, o Process Thinking dispõe de consultores especializados que 

possuem um grande conhecimento e experiência com gerenciamento de processos e inovação. 

A ideia principal é fornecer uma consultoria de alto nível, baseada no conhecimento acadêmico 

e de mercado dos consultores. Além disso, o framework dispõe do material de divulgação 

produzido regularmente para divulgação e da forte base literária em que o framework foi 

desenvolvido e é evoluído. Na Figura 10, são demonstradas as propostas de valor do framework. 
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Figura 10 - Propostas de Valor do Modelo de Negócio 

A consultoria resultará no mapeamento dos processos e em uma estruturação mais 

clara, com papéis mais definidos dentro do negócio. Essa gerência dos processos se traduzirá 

em um aumento da produtividade, da vantagem competitiva e na redução dos riscos frequentes 

nesse tipo de empresa.   

Serão oferecidos também treinamentos e workshops com os empreendedores usando 

as ferramentas fornecidas. Esses workshops serão realizados com o objetivo dos 

empreendedores se ambientarem com a análise e melhoria contínua dos processos da empresa, 

fornecendo a eles conhecimento o suficiente para que continue havendo uma melhoria contínua 

mesmo após o término da consultoria. 

Ou seja, as propostas de valor do Process Thinking incluem treinamentos, consultorias 

e card kits, visando impactar positivamente na redução de risco, na estruturação do negócio, em 

um aumento da vantagem competitiva e na gestão e dos processos em si. 
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3.3.3 Canais 

Como demonstrado na Figura 11 - Canais do modelo de negócio, os canais de interface com 

os clientes podem ser variados, como redes sociais, grupos de discussão relacionados, o próprio 

site institucional do Process Thinking ou e-mail de contato. Esses canais serão utilizados para 

todos os fins necessários, como obter novos clientes, ampliar o conhecimento dos clientes sobre 

os produtos e serviços da empresa, ajudar os clientes a fornecer feedbacks e oferecer suporte.  

 

Figura 11 - Canais do modelo de negócio 

 

3.3.4 Relacionamento com clientes 

 Como demonstrado na Figura 12, a relação com os clientes se dará através do 

treinamento e da consultoria personalizada para a organização, da comercialização do produto 

em si e de atendimento e suporte. A aquisição de novos clientes é buscada através divulgações 

em sites relacionados ao tema, parcerias com órgãos de fomento e incubadoras.  
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Figura 12 – Relacionamento com Clientes do modelo de negócio 

 

3.3.5 Fontes de Receita 

A principal fonte de receita do Process Thinking é através da comercialização dos 

serviços e produtos desenvolvidos. Isso se dará através da venda de kits de processos integral 

ou parcial, das consultorias de escopo aberto / fechado e venda de treinamentos / workshops. 

Também serão levados em conta o financiamento através de editais governamentais e 

plataformas de financiamento coletivo, como mostrado na Figura 13.  

 

Figura 13 - Fontes de Receita do modelo de negócio 

 

3.3.6 Recursos principais 

A Figura 14 demonstra os Recursos Principais. Baseado nos produtos e serviços 

oferecidos, os principais insumos necessários para o desenvolvimento das atividades chaves 

serão:  

 Os consultores que irão fornecer a consultoria e treinamentos; 

 Propriedade intelectual desenvolvida a partir dos conteúdos;  
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 Material de divulgação; 

 Kit de processos desenvolvido para as organizações;  

 Site. 

 

 

Figura 14 - Recursos Principais do modelo de negócios 

 

3.3.7 Atividades chave 

As atividades chaves para manutenção e gerenciamento do Process Thinking partem 

desde os serviços em si, até a manutenção do portal online de divulgação de informações sobre 

o framework e a produção do material necessário para as dinâmicas e análises do processo das 

empresas. Essas ferramentas deverão ser desenvolvidas e melhoradas para a sua aplicação.  

Também é necessário o gerenciamento financeiro da metodologia e das atividades 

citadas, como mostrado na Figura 15.  

 

Figura 15 - Atividades-Chave do modelo de negócio 
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3.3.8 Parcerias Principais 

O framework parte de um apoio de parceiros que já possuem relacionamento com o 

mercado de empresas inovadoras e startups, como demonstrado na Figura 16. São esses: 

 Sites que fazem parte do dia-a-dia das startups como sites de divulgação de conteúdo 

para empreendedores ou de grupos voltados diretamente para fomentar o cenário. Esses 

sites se tornam importantes parcerias por serem consultados frequentemente e 

possuírem contato com diversos grupos de startups;  

 Organizações governamentais ou não que buscam fomentar o crescimento desse tipo de 

empresa no país para facilitar o reconhecimento e o contato com empresas;  

 Parcerias comerciais com empresas que já estão inseridas no mercado de consultoria e 

apoio a esse tipo de empresa para que se facilite o acesso a alguns clientes e realize 

vendas em parceria;  

 Parcerias com desenvolvedores das ferramentas do framework;  

 Patrocinadores financeiros que viabilizam a construção do framework.   

 

 

Figura 16 - Parcerias Principais do modelo de negócio 
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3.3.9 Estrutura de custos 

Baseado nas atividades previstas, os custos relacionados a implementação do projeto 

estão demonstrados na Figura 17:  

 Custo direto com a contratação de serviços dos consultores e colaboradores;  

 Custos com anúncios para divulgação em ambientes online como sites de buscas e redes 

sociais.  

 Custos com espaço físico para treinamentos – contempla custos de aluguel e 

manutenção de espaço e infraestrutura.  

 Custos para design do material usado nos kits, processos e divulgação.  

 Custos para desenvolvimento do kit de processos – Custos relacionados a criação e 

manutenção dos artefatos que serão usados no dia-a-dia da organização para 

manutenção dos processos da mesma;  

 Custos para hospedagem e manutenção do site institucional – Custos relacionados a 

hospedagem do site na rede, assim como sua manutenção recorrente.  

 

 

Figura 17 - Estrutura de Custos do modelo de negócio 

 

3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, o Process Thinking foi apresentado como uma solução para atender as 

necessidades específicas de organizações que estão inseridas em um mercado altamente 

competitivo e turbulento, visto que as metodologias tradicionais de BPM não se adaptam bem 

a este cenário específico.  
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Baseado no contexto levantado, uma versão inicial do modelo de negócio foi montada 

baseando-se no canvas e será validada nas próximas etapas do trabalho. O canvas foi escolhido 

por estruturar um modelo de negócio de uma forma simples é ágil.  

No próximo capítulo, é apresentado um estudo que buscou validar o canvas de modelo 

de negócio apresentado anteriormente e entender as necessidades das startups em relação à 

gestão de processos.  
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4 ABORDAGEM PROPOSTA E EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Este capítulo trata do planejamento do estudo e sua realização. A Seção 4.1 descreve 

como o estudo foi planejado. Os dados obtidos são apresentados na Seção 4.2Error! Reference 

source not found.. Com base nos resultados e na análise dos dados coletados na Seção 4.3, o 

canvas inicial do Process Thinking foi revisto para consolidar a visão obtida das startups. O 

canvas resultante foi apresentado na Seção 4.4. Por fim, na Seção 4.5 são discutidas as 

conclusões e considerações finais.  

 

4.1  Planejamento da Avaliação  

Nas seções a seguir, alguns aspectos importantes são discutidos para fornecer uma 

visão mais clara do planejamento da avaliação.  

 

4.1.1 Definição dos Objetivos 

Nesta pesquisa foi utilizada a metodologia GQM (Goal Question Metric) (BASILI; 

ROMBACH, 1994). O objetivo deste estudo experimental (do tipo survey) é evidenciar qual o 

modelo de negócios para viabilizar a prestação de serviços de consultoria, treinamentos e 

ferramentas de gestão de processos em startups.  

 

4.1.1.1 Objetivos da Medição 

Este estudo tem como objetivo mapear: 

i. Grau de utilização e percepção dos colaboradores em relação às metodologias 

de gestão de processos;  

ii. Grau de utilização e percepção dos colaboradores em relação às consultorias 

de gestão de processos;  

iii. Segmentos de mercado onde a gestão de processos pode trazer maior 

vantagem competitiva.  
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4.1.1.2 Objetivos do estudo 

Analisar modelo de negócio canvas 

Com o propósito de caracterizar  

Com respeito a utilização de gestão de processos de negócio 

Do ponto de vista de empreendedores, gestores e colaboradores  

No contexto de startups  

 

4.1.1.3 Questões e Métricas 

No estudo, foram levantadas questões e métricas para mapear o perfil da organização 

(Questão 1).   

Questão 1: Qual o perfil da organização? 

Métrica 1: Tipo de organização {Microempreendedor individual, Microempresa, Pequena 

empresa, Média empresa, Grande, Não sei / Prefiro não responder} 

Métrica 2: Setor de atuação da startup{Tecnologia da Informação, Serviços, Bens de consumo, 

Energia, Governo /Administração pública, Indústria, Logística, Química e Biotecnologia, 

Saúde, Serviços financeiros, Telecomunicações, Outros} 

Métrica 3: Quantidade de tempo que a startup está no mercado: {Até 6 meses, Entre 6 meses 

e 1 ano, Entre 1 e 2 anos, Entre 3 e 4 anos, Mais de 4 anos} 

Métrica 4: Quantidade de empregados da startup atualmente: {1 a 10 pessoas, 10 a 30 pessoas, 

30 a 50 pessoas, 50 a 100 pessoas, mais de 100 pessoas, Não sei / Prefiro não responder} 

Métrica 5: Unidade federativa {Estados brasileiros} 

A segunda questão busca mapear o perfil do participante para que se possa analisar as 

respostas pelo nível de conhecimento do mesmo.  

Questão 2: Qual o nível de experiência do participante? 
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Métrica 6: Quantidade de tempo do participante em um contexto de startup ou 

empreendedorismo: {Até 6 meses, Entre 6 meses e 1 ano, Entre 1 e 2 anos, Entre 3 e 4 anos, 

Mais de 4 anos} 

Métrica 7:  Quantidade de tempo na organização em que está atualmente: {Até 6 meses, Entre 

6 meses e 1 ano, Entre 1 e 2 anos, Entre 3 e 4 anos, Mais de 4 anos, Outros} 

Métrica 8: Quantidade de experiências do participante com startups: {Uma, Duas, Três, Quatro 

ou mais} 

Métrica 9: Função do participante na startup {Fundador, Acionista, Empregado, Prefiro não 

responder).  

Após o mapeamento da organização e do participante, foram levantadas questões e 

métricas com a intenção de identificar qual o modelo de negócios viável para a prestação de 

serviços de consultoria, treinamentos e ferramentas de gestão de processos em startups. As 

questões irão buscar validar a versão apresentada na Seção 3.3:   

Questão 3: Qual o modelo de negócios para viabilizar a prestação de serviços de 

consultoria, treinamentos e ferramentas de gestão de processos em startups? 

Métrica 10:  Nível de utilização da modelagem de processos pela startup: {Nenhum, Processos 

modelados e não respeitados, Processos modelados e respeitados, Processos modelados 

respeitados e monitorados, Processos modelados, respeitados, monitorados e melhorados} 

Métrica 11: Frequência de anseio dos colaboradores por uma melhor utilização e 

gerenciamento de processos da organização: {Escala de 1 a 5 indo de nunca até sempre} 

Métrica 12: Problemas enfrentados pela organização no dia-a-dia: {Dificuldade de 

posicionamento no mercado, Falta de recursos, Time não preparado, Problemas relacionados 

ao produto/serviço oferecido, Falta de organização, Comunicação do time, Outros} 

Métrica 13: Problemas que podem ser minimizados com a utilização de gestão de processos: 

{Redução de desperdício, Maior visibilidade e controle, Redução de custos e aumento na 

lucratividade, Conformidade e segurança, Melhoria na comunicação, Automatização de tarefas, 

Outros} 
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Métrica 14: Motivos para os processos modelados não serem respeitados: {Os colaboradores 

não possuem domínio dos processos, Os colaboradores acham os processos desnecessários, Os 

processos são obsoletos e não representam corretamente as necessidades da empresa, Os 

processos são burocráticos e/ou engessados, Não sei} 

Métrica 15: Recorrência de indícios de melhorias provenientes da utilização de gestão de 

processos: {Escala de 1 a 5 indo de nunca até sempre} 

Métrica 16: Quantidade de tempo que a empresa utiliza gestão de processos: {Menos de um 

ano, Entre 1 e 2 anos, Entre 2 e 3 anos, Entre 3 e 4 anos, Mais de 4 anos, Não sei} 

Métrica 17: Áreas da empresa que já foram apoiadas por alguma consultoria: {Estratégia, 

Gestão da inovação, Produtos, Serviços, Administração, Marketing, Tecnologia da informação, 

Finanças, Vendas, Não existe} 

Métrica 18: Áreas da empresa em que já foram utilizadas ferramentas apoio: {Estratégia, 

Gestão da inovação, Produtos, Serviços, Administração, Marketing, Tecnologia da informação, 

Finanças, Vendas, Não existe}  

Métrica 19: Áreas da empresa em que uma consultoria de gestão de processos agrega mais 

valor: {Estratégia, Gestão da inovação, Produtos, Serviços, Administração, Marketing, 

Tecnologia da informação, Finanças, Vendas, Não existe} 

Métrica 20: Áreas da empresa em que um pacote de treinamentos (Processos padrão existentes 

no mercado, mapeamento, análise, melhoria e gestão dos processos) de gestão de processos 

agrega mais valor: {Estratégia, Gestão da inovação, Produtos, Serviços, Administração, 

Marketing, Tecnologia da informação, Finanças, Vendas, Não existe} 

Métrica 21: Melhor forma de contratar um serviço de consultoria de gestão de processos: 

{Honorário por homem / hora – Pago de acordo com o realizado, Pagamento por produto – 

Preço definido independente das horas trabalhadas, Participação nos resultados – A consultoria 

é paga com uma porcentagem na participação dos resultados da startup, Participação acionária 

– Prevê o pagamento através de ações da contratante para o prestador de serviço, Outros} 

Métrica 22: Percentual do faturamento disposto a investir em uma consultoria de gestão de 

processos {Não estou disposto, 0,01% a 1%, de 1% a 2%, de 2% a 5%, de 5% a 10%, Outros} 
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Métrica 23: Percentual do faturamento disposto a investir em treinamentos/workshops sobre 

processos {Não estou disposto, 0,01% a 1%, de 1% a 2%, de 2% a 5%, de 5% a 10%, Outros} 

Métrica 24: Melhor forma de pagamento para contratação de serviços relacionados a gestão de 

processos de negócio: {Débito online, Boleto, Cartão de crédito, Saldo PagSeguro, Depósito 

em conta, Outros} 

Métrica 25: Possibilidade de contratação de serviços de gerenciamento de processos via 

financiamento coletivo (crowdfunding): {Sim, Não -  Prefiro a contratação do serviço de outras 

formas; Não - Não acho que essa forma de investimento é funcional, Não - Já tive uma 

experiência ruim com esse tipo de financiamento, Talvez - Dependa das recompensas para o 

financiamento, Não sei / Indiferente} 

Métrica 26: Percentual do faturamento disposto a investir em um kit de ferramentas para gestão 

de processos {Não estou disposto, 0,01% a 1%, de 1% a 2%, de 2% a 5%, de 5% a 10%} 

Métrica 27: Frequência ideal de visitas para consultoria de gestão de processos: {Semanal, De 

duas em duas semanas, De três em três semanas, Mensalmente, Não sei / Indiferente} 

 Métrica 28: Melhor localidade para realização de treinamentos: {Treinamentos na própria 

empresa, Treinamentos em locais determinados, Treinamento online, Não sei / Indiferente} 

Métrica 29: Nível de importância do fornecimento de ferramentas de gestão de processos para 

a contratação de uma consultoria: {Escala de 1 a 5 indo de Discordo plenamente até Concordo 

plenamente} 

Métrica 30: Nível de inovação que uma consultoria de gestão de processos focada em startups 

representa para o mercado: {Escala de 1 a 5 indo de Discordo plenamente até Concordo 

plenamente} 

Métrica 31: Relevância da personalização do serviço no aumento de desempenho e 

produtividade {Escala de 1 a 5 indo de Discordo plenamente até Concordo plenamente} 

Métrica 32: Relevância da personalização do serviço de consultoria para a contratação da 

mesma: {Escala de 1 a 5 indo de Discordo plenamente até Concordo plenamente} 
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Métrica 33: Nível da importância da diminuição dos custos para a contratação de uma 

consultoria de gestão de processos: {Escala de 1 a 5 indo de Discordo plenamente até Concordo 

plenamente} 

Métrica 34: Melhor forma de consumo de um serviço de consultoria: {Consultoria pessoal – 

Gostaria de adquirir o serviço in loco do consultor, Self-Service – Gostaria de adquirir apenas 

produtos pontuais e específicos, Treinamentos coletivos – Gostaria de participar de 

treinamentos/palestras sobre o tema, Comunidade – Gostaria de estar inserido em comunidades 

sobre o tema para networking, Todas as anteriores} 

Métrica 35: Melhor forma para fornecimento de suporte: {Redes sociais, Site institucional da 

metodologia, Sites informativos relacionados a startups, Telefone, E-mail, Grupos de discussão 

relacionados a startups, Outros} 

Métrica 36:  Receptividade de fóruns e grupos de discussão sobre gestão de processos em 

startups: {Escala de 1 a 5 indo de Muito ruim até Muito bom} 

Métrica 37: Frequência de utilização de fóruns/grupos de discussão sobre gestão de processos 

em startups: {Escala de 1 a 5 indo de Nunca até Sempre} 

Métrica 38: Melhor meio de recebimento de notificação e informação de novos produtos ou 

serviços de consultoria: {Redes sociais, Site institucional da metodologia, Sites informativos 

relacionados a startups, Telefone, E-mail, Grupos de discussão relacionados a startups online, 

Grupos de discussão relacionados a startups presenciais, Folder, Outros} 

Métrica 39: Melhor meio de envio de feedback em relação a consultoria: {Redes sociais, Site 

institucional da metodologia, Sites informativos relacionados a startups, Telefone, E-mail, 

Grupos de discussão relacionados a startups online, Grupos de discussão relacionados a startups 

presenciais, Folder, Outros} 

Métrica 40: Frequência de utilização da internet para contratação de algum serviço de suporte: 

{Escala de 1 a 5 indo de Nunca até Sempre} 

Métrica 41: Frequência de utilização do telefone para contratação de algum serviço de suporte: 

{Escala de 1 a 5 indo de Nunca até Sempre} 
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Métrica 42: Frequência de acesso a sites relacionados a startups: {Escala de 1 a 5 indo de 

Nunca até Sempre} 

Métrica 43: Frequência de realização de cursos relacionados a startups: {Escala de 1 a 5 indo 

de Nunca até Sempre} 

Métrica 44: Frequência de participação dos colaboradores em eventos/workshops relacionados 

a startups: {Escala de 1 a 5 indo de Nunca até Sempre} 

Métrica 45: Receptividade em relação a treinamentos para utilização de ferramentas: {Escala 

de 1 a 5 indo de Muito ruim até Muito bom} 

Métrica 46: Frequência de contato com algum órgão de fomento de startup: {Escala de 1 a 5 

indo de Nunca até Sempre} 

Métrica 47: Frequência de suporte de algum órgão de fomento de startups: {Escala de 1 a 5 

indo de Nunca até Sempre} 

Métrica 48: Frequência de contato com uma incubadora: {Escala de 1 a 5 indo de Nunca até 

Sempre}  

Métrica 49: Frequência de contrato de serviços de uma incubadora: {Escala de 1 a 5 indo de 

Nunca até Sempre} 

 

4.1.2 Descrição da Instrumentação 

A instrumentação envolve um - Termo de Consentimento Livre Esclarecido, um - 

Formulário de Caracterização do Participante e um APÊNDICE 3 - Questionário do Estudo. 

Ao início do questionário, o participante é informado que ao preencher ele está concordando 

com o Error! Reference source not found., cujo link está incluso no cabeçalho. 

O estudo foi conduzido através da ferramenta Google Forms 2 , ou seja, o questionário 

foi enviado através de um link para o participante e seu preenchimento não era acompanhado. 

Durante o  - Formulário de Caracterização do Participante, o participante respondeu a algumas 

                                                      
2 Google forms: https://docs.google.com/forms/ 
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perguntas de caracterização, que foram utilizadas para traçar um perfil dos participantes e 

entender o seu conhecimento do assunto.  

 

4.1.3 Procedimentos da Análise 

Os dados foram analisados para validar a versão do canvas de modelo de negócio do 

Process Thinking. Para isso, baseou-se nas 4 áreas principais do negócio (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011): clientes, ofertas, infraestrutura e viabilidade financeira. As métricas foram 

calculadas a partir dos dados coletados pelo questionário.  

As métricas deste estudo são somente de escala nominal e ordinal, ou seja, os valores 

podem ser contados, mas não é possível realizar operações aritméticas com eles (WOHLIN et 

al., 2012). Por esse motivo, foram gerados gráficos de barra ou de pizza mostrando a variação 

percentual de cada um dos itens da escala, e as conclusões foram baseadas nos valores exibidos 

pelos gráficos 

 

4.1.4 Seleção do Contexto e dos Participantes 

Os participantes do estudo foram selecionados por conveniência e participantes 

independentes. A parte selecionada por conveniência foi composta por empreendedores, 

gestores, e colaboradores de startups de diversos segmentos. A parte selecionada de forma 

independente foi identificada através de grupos ou fóruns de discussão relacionados aos temas 

empreendedorismo ou startups.  

Como trata-se de um estudo exploratório, foram selecionados participantes que já 

estiveram inseridos nesse tipo de empresa para se chegar ao resultado através da 

experiência/percepção dos gestores, colaboradores ou dos empreendedores.  

O formulário foi enviado para 256 pessoas por e-mail. Também foi solicitado a 

resposta em quatro grupos na rede social Facebook3 (StartupRS, Startup Brasil, Startup Rio de 

Janeiro – RJ, e Startup Rio)  relacionados a startups. 

 

                                                      
3 https://www.facebook.com 
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4.1.5 Ameaças à Validade 

Abaixo são discutidas as ameaças a validade que poderiam surgir durante a elaboração 

e execução da pesquisa e quais tratamentos foram realizados para evitar que elas aconteçam.  

Foram identificadas duas ameaças internas. São elas: 

 A falta de conhecimento em relação a gestão de processos dos participantes 

pode influenciar na sua percepção de importância da aplicação. Para endereçar 

essa ameaça, será incluída no questionário uma seção de apresentação desses 

conceitos.  

 O entendimento dos participantes sobre as questões do formulário é 

diretamente influenciado pela forma como as questões foram elaboradas; se a 

questão tiver sido mal formulada, o estudo pode ser afetado negativamente 

(WOHLIN et al., 1999). A análise dos instrumentos utilizados pelos outros 

pesquisadores visa justamente reduzir esta interferência. 

 Outra ameaça da validade identificada foi a extensão do formulário. Por ter que 

validar todas as partes do canvas, o questionário acabou ficando com muitas 

questões, e demorado. Para tratar essa ameaça, algumas questões foram 

transformadas em escalas para facilitar o preenchimento e diminuir o tempo 

total para preencher o formulário.  

Em relação às ameaças externas, foi identificado que não é possível garantir que as 

experiências de startups de determinados segmentos de mercado sejam as mesmas que de 

outros. Para isso, o estudo buscará diversificar o segmento de mercado das empresas e mapeá-

los.  

Em relação às ameaças de conclusão, a principal encontrada foi é a possibilidade de 

obtermos um baixo número de respostas ao questionário. Para evitar que o participante desista por 

achar que o questionário será longo, informar o tempo médio de resposta para ele poder se 

planejar. 

 

4.1.6 Validação do planejamento 

Neste trabalho, este planejamento do estudo exploratório foi validado através de um 

piloto. O piloto foi realizado com membros do próprio grupo de pesquisa para que, após um 
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feedback dos participantes, o questionário pudesse ser revisto de forma a melhorar a qualidade 

dos resultados que serão obtidos.  

 

4.2 Resultados obtidos 

Nas seções a seguir serão descritos os resultados obtidos. O questionário obteve 23 

respostas no total.  

 

4.2.1 Perfil das Organizações e participantes 

Os resultados da Figura 18 indicam os tipos de experiências dos participantes. 35% 

dos participantes (8 respostas) estão hoje em empresas pequenas, 18% (4 respostas) em médias, 

17% (4 respostas) como microempreendedores individuais, 13% (3 respostas) em 

microempresas, 9% (2 respostas) com grandes empresas e uma experiência com ONGs. Um 

dos participantes não soube ou não quis opinar. 

 

Figura 18 – Gráficos de tipos de organizações 

Isso demonstra uma variedade de experiência dos participantes, tendo a maioria em 

empresas pequenas, porém uma parcela grande dos participantes em médias, grandes e 

participantes como microempreendedores.  
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Em relação ao setor da organização em que trabalhou, os participantes disseram ser a maioria 

da área de Tecnologia da Informação (53%). Também foram obtidas respostas de profissionais da área 

de serviços (25%) e de bens de consumo (10%). Em menor quantidade, foram obtidos dados de 

organizações do setor de química e biotecnologia e serviços financeiros. 

Na Figura 19 é possível verificar que 5 das startups estão no mercado há menos de um 

ano, enquanto 3 estão entre 1 e 2 anos, 4 entre 3 e 4 anos e 6 estão no mercado há mais de 4 

anos. 2 participantes não quiseram responder ou não sabiam. Também foram obtidas três 

respostas de pessoas que no momento não estavam trabalhando em startups.  

 

Figura 19 - Gráfico da quantidade de tempo em que a startup está no mercado 

 

Na Figura 20, é possível caracterizar as organizações de acordo com a quantidade de 

empregados e unidades federativas. 44% das experiências (10 respostas) foram de startups com 

1 a 10 pessoas, enquanto 26% (6 respostas) de empresas com 10 a 30 pessoas, 13% (3 respostas) 

com 30 a 50 pessoas, 9% (2 respostas) entre 50 e 100 pessoas e 4% (uma resposta) com mais 

de 100 pessoas.  
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Figura 20 - Gráficos de quantidade de empregados e Unidade Federativa das organizações 

 

Também é possível identificar que a grande maioria das respostas (70% ou 16 

respostas) foram de startups do Rio de Janeiro, o que era esperado, pois foram utilizados 

contatos predominantemente do Rio de Janeiro. Também houve registro de 4 respostas de 

startups de São Paulo e 3 respostas de startups do Rio grande do Sul (13%), essas que 

provavelmente foram obtidas através dos grupos do Facebook, visando que o questionário foi 

enviado para grupos nacionais e de startups do Rio Grande do Sul especificamente. 

Com a Figura 21, é possível a identificar um pouco da experiência dos participantes. 

6 possuem experiência entre seis meses e um ano, 5 entre um e dois anos de experiência, 5 com 

entre três e quatro anos e 6 participantes com mais de 4 anos de experiência.  No segundo, é 

possível identificar que grande parte dos participantes teve apenas uma experiência com 

startups (14 respostas). Dos outros, 4 tiveram experiência em duas startups, 2 participantes 

tiveram experiência com três startups e 3 participantes tiveram experiências com quatro ou mais 

startups.   
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Figura 21 - Gráfico de tempo e experiências empreendendo 

 

A Figura 22 apresenta os cargos dos participantes nas startups. Na pesquisa, 13 

disseram ter participação na fundação da startup, 13 trabalhavam como empregados e 4 deles 

eram acionistas.  

  

Figura 22 - Gráfico do cargo dos participantes 

 

4.2.2 Modelo de negócios para viabilizar a prestação de serviços de consultoria, treinamentos 

e ferramentas de gestão de processos em startups 

Como mostrado na Figura 23, 30,4% (8 respostas) das startups não modelam processos 

e os executam de acordo com a demanda; 17,4% (4 respostas) modelam os processos porém 

não os respeitam; 30,4% (8 respostas) têm seus processos modelados e respeitados; 4,3% 

modelam, respeitam e monitoram os processos; e apenas 12,9% modelam, respeitam, 

monitoram e melhoram seus processos.  
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Figura 23 - Gráfico de utilização de processos por startup 

 

Baseado na Figura 24 , é possível identificar o anseio por melhor utilização e gestão 

de processos. De acordo com a pesquisa, apenas 4,3% (1 resposta) nunca e 8,6% (2 respostas) 

raramente identificam anseio dos colaboradores, enquanto 30,4% (8 respostas) identificam esse 

anseio às vezes, 30,4% (8 respostas) identificam esse anseio muitas vezes e 15,2% (4 respostas) 

sempre identificam uma vontade de melhor utilização e gestão de processos pela startup.   

 

 

Figura 24 - Gráfico de frequência de anseio por melhor utilização e gerenciamento de processos 

 

De acordo com a Figura 25, é possível identificar que os problemas mais recorrentes 

nas startups são a falta de organização (10 respostas) e a falta de recursos (10 respostas). 

Também foram citados problemas na comunicação do time e dificuldade de posicionamento no 

mercado (7 respostas cada), falta de preparo do time (6 respostas) e problemas com o produto 

e serviço (4 respostas). 
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Figura 25 - Gráfico dos problemas recorrentes na startup 

De acordo com a Figura 26, é possível identificar que os benefícios mais citados que 

uma gestão de processos pode trazer é a automatização de tarefas (12 respostas), maior 

visibilidade e controle (12 respostas), melhoria na comunicação (10 respostas), redução de 

desperdício (8 respostas) e redução de custos/aumento da lucratividade (7 respostas). Foi citada 

mais de uma vez entre os comentários a necessidade de visibilidade e comunicação no que está 

sendo feito.  

 

Figura 26 - Gráfico de benefícios da gestão de processos 

Na Figura 27 é possível identificar os motivos da não utilização dos processos pelos 

colaboradores da organização em que os participantes trabalhavam. 11 participantes disseram 

que isso se dava por que os colaboradores não possuíam domínio dos processos, 9 disseram que 

os colaboradores achavam os processos desnecessários, 7 indicaram que os colaboradores 

achavam os processos burocráticos ou engessados e em 5 responderam que os colaboradores 

achavam os processos obsoletos. Também foram obtidas respostas identificando outros motivos 

como necessidade de agilidade (uma resposta). 
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Figura 27 - Gráfico do motivo da não utilização de processos 

De acordo com a Figura 28, os possíveis benefícios obtidos com a gestão de processos 

nunca se manifestam para 4,3% dos participantes (1 resposta), raramente se manifestam para 

17,2% dos participantes (4 respostas), se manifesta às vezes para 21,5% dos participantes (5 

resposta), se manifesta muitas vezes para 17,2% dos participantes (4 respostas) e se manifesta 

sempre para 21,5% dos participantes (5 respostas). Também é possível identificar o tempo em 

que as empresas utilizam gestão de processos. De acordo com a pesquisa, 10 empresas utilizam 

por menos de um ano, 5 utilizam há entre 1 e 2 anos, 2 utilizam entre 2 e 3 anos, 1 utiliza entre 

3 e 4 anos e três utilizam essa gestão há pelo menos 4 anos.  

 

Figura 28 - Gráficos da utilização de gestão de processos 

0 2 4 6 8 10 12

Não se aplica

Não sei

Outro (Era necessário ser mais ágil que os processos)

Os processos são obsoletos e não representam…

Os processos são burocráticos e/ou engessados

Os colaboradores acham os processos desnecessários

Os colaboradores não possuem domínio dos processos

Total



 

 

 

 

65 

 

Baseado na Figura 29 é possível perceber a utilização de consultoria e ferramentas por 

parte das organizações. Grande parte das empresas não utiliza apoio de consultoria em nenhuma 

área (13 respostas). As que possuíam, obtinham o apoio para gestão da inovação, tecnologia da 

informação, serviços, marketing e administração. Em relação às ferramentas de apoio, foi 

indicada a utilização em serviços (12 respostas), marketing (11 respostas), tecnologia da 

informação (11 respostas), gestão da inovação (11 respostas), administração (10 respostas) e 

produtos (9 respostas). Também foram obtidas respostas das áreas de estratégia, vendas, 

finanças e qualidade.  

 

Figura 29 - Gráfico das áreas das empresas apoiadas por consultoria 

Na Figura 30 é possível identificar quais as áreas onde consultorias e treinamentos 

agregam mais valor. Para consultoria, foram indicadas as áreas de serviços e estratégia, com 12 

respostas cada uma. Outras áreas citadas foram tecnologia da informação (11 respostas), 

Administração (10 respostas), gestão da inovação (9 respostas), vendas (8 respostas) produtos 

(8 respostas), qualidade (6 respostas) e marketing (4 respostas). Para treinamento, foram citadas 

tecnologia da informação (12 respostas), serviços (11 respostas), vendas (10 respostas), 

qualidade e produtos (9 respostas), estratégia e administração (8 respostas), gestão da inovação 

(7 respostas) e marketing (6 respostas).  
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Figura 30 - Gráfico de áreas onde a consultoria agrega mais valor 

A Figura 31 indica as melhores formas de contratação de um serviço de consultoria, 

sendo 14 respostas referentes ao pagamento por produto, com o preço definido independente 

das horas trabalhadas. 10 respostas apontaram honorário por homem/hora, 5 respostas 

indicando participação nos resultados e 1 resposta indicando participação acionária. 

 

Figura 31 - Gráfico de melhores formas de contratar um serviço de consultoria 

Como se pode ver na Figura 32, o percentual do faturamento que os participantes estão 

disposto a investir em uma consultoria de gestão de processos foi de 0,01% a 1% para 13% dos 

participantes (3 respostas), de 1% a 2% do faturamento para 39,1% dos participantes (9 

respostas), de 2% a 5% para 26% dos participantes (6 respostas) e de 5,1 a 10% para 4,3% dos 

participantes (1 resposta). 13% dos participantes indicaram não estarem dispostos a investir em 

uma consultoria.   
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Figura 32 - Gráfico do percentual do faturamento disposto a investir em uma consultoria de gestão de processos 

 

Na Figura 33 também é possível identificar o percentual do faturamento disposto a 

investir em treinamentos e workshops relacionados a gestão de processos. Na pesquisa, 17,3% 

dos participantes disseram estar dispostos a investir de 0,01% a 1% do faturamento, 39,1% dos 

participantes (9 respostas) responderam de 1% a 2% do faturamento, 21,7% dos participantes 

responderam de 2% a 5%, e 17,3% das respostas indicaram estar dispostos a investir 5,1% a 

10%. Um dos participantes disse não estar disposto a investir nesse tipo de serviço.  

 

Figura 33 - Gráfico do percentual do faturamento disposto a investir em treinamentos/workshops de gestão de 

processos 

A Figura 34 descreve a melhor forma de pagamento para os serviços. O primeiro 

gráfico demonstra a percepção em relação a forma de pagamento e de acordo com 39,1% dos 

participantes (9 respostas) a melhor forma é o débito em conta, enquanto para 34,7% dos 

participantes (8 respostas) a melhor alternativa é boleto. Em menor quantidade, foram dadas 

como respostas as opções cartão de crédito (12,9% dos participantes e 3 respostas), e débito 

online e PagSeguro para um participante. Um dos participantes foi indiferente a forma de 

pagamento. Sobre a possibilidade da contratação do serviço de consultoria de gestão de 

processos através de um financiamento coletivo (crowdfunding), a figura indica que 30,1% dos 

participantes (7 respostas) se mostraram favorável a essa alternativa, e 12,9% indicaram que é 

uma opção viável dependendo das recompensas. Por outro lado, 21,5% se mostraram contrário 

a esse modo de financiamento e 34,4% dos participantes mostraram não conhecer ou não se 

interessar por esse tipo de financiamento.  
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Figura 34 - Gráfico de melhores formas de contratação de serviços relacionados a gestão de processos 

 

A Figura 35 detalha o percentual do faturamento disposto a investir em kits de 

ferramentas para auxílio na gestão de processos no dia-a-dia. Na pesquisa, 21,5% dos 

participantes (5 respostas) disseram estar dispostos a investir de 0,01% a 1% do faturamento, 

25,8% dos participantes (6  respostas) disseram estar disposto a investir 0,6% a 1%; 32,9% dos 

participantes (7 respostas) responderam de 1% a 2% do faturamento; 8,6% dos participantes 

responderam de 2% a 5%; e 8,6% de  5,1% a 10%. Um dos participantes disse não estar disposto 

a investir nesse tipo de serviço. 

  

Figura 35 - Gráfico do percentual do faturamento disposto a investir em um kit de ferramentas para gestão de 

processos 

 

Pelos gráficos da Figura 36 é possível caracterizar a forma de consumo de consultoria 

e treinamentos de gestão de processos. Em relação à frequência ideal de visita, a mais indicada 

foi a semanal (78% dos participantes e 18 respostas). Também foram indicadas as visitas de 
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duas em duas semanas para 9% dos participantes, de três em três para outros 4% dos 

participantes e 9% dos participantes se mostraram indiferentes ou não souberam responder. 

 

Figura 36 - Gráfico da frequência ideal para visita de consultores de gestão de processos 

Da mesma forma, pelo gráfico é possível identificar que a melhor localidade para 

treinamentos relacionados a gestão de processos é na própria empresa, sendo essa a alternativa 

escolhida por 78% dos participantes (18 respostas). Para 18% dos participantes (4 respostas), a 

melhor alternativa é um local específico para o treinamento. Um dos participantes não soube 

opinar ou foi indiferente a questão.  

A Figura 37 indica a concordância com a importância do fornecimento de ferramentas 

de gestão de processos para a contratação de uma consultoria. Nessa métrica, nenhum 

participante disse discordar plenamente da importância do fornecimento. Por outro lado, 8,6 

não concordam com a importância, 34,7% se mostraram indiferentes, 25,8% indicaram que 

concordam com essa importância, e 30,1% dos participantes indicaram concordar plenamente 

que esse fornecimento é um diferencial. 
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Figura 37 - Gráfico do nível de importância do fornecimento de ferramentas 

 

Baseado na Figura 38 pode se identificar o nível de concordância em relação a 

inovação que uma consultoria de gestão de processos representa. 8,6% dos participantes 

discordam plenamente que uma consultoria de processos voltada para startup representa uma 

inovação, 21,5% dos participantes não concordam, 25,8% dos participantes são indiferentes ao 

nível de inovação. Por outro lado, 30,1% dos participantes disseram concordar, e 12,9% dos 

participantes concordam plenamente com isso.  

 

Figura 38 - Gráfico do nível de concordância em relação a inovação que uma consultoria de gestão de processos 

representa 

 

Na Figura 39 é possível identificar o nível de concordância com a relevância da 

personalização do serviço de consultoria para a contratação da mesma. Apenas três 

participantes mostraram não concordar com isso, tendo 1 discordado, 1 discordado plenamente 

e um indiferente a questão.  

Nesse caso, a grande maioria dos participantes concorda (11 respostas e 47,3% dos 

participantes) ou concorda plenamente (9 respostas e 38,7% dos participantes) com a 

relevância.  
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Figura 39 - Gráfico de concordância com a relevância da personalização do serviço no aumento da produtividade 

 

Em relação à diminuição de custos ser um diferencial, conforme a Figura 40, 4,3% 

disseram discordar plenamente e 25,8% disseram não concordar e que a diminuição de custos 

é um diferencial. Os 12,9% dos participantes restantes foram indiferentes a questão. Por outro 

lado, 30,1% concordam e 25,8% concordam plenamente que a diminuição de custos é um 

diferencial para contratação de uma consultoria.  

 

Figura 40 - Gráfico do nível de concordância da importância da diminuição dos custos para a contratação de uma 

consultoria 

 

A Figura 41 apresenta as melhores formas de consumo de um serviço de consultoria. 

14 respostas indicaram que a melhor forma de consumo é uma consultoria pessoal in loco, 11 

respostas indicaram treinamentos coletivos, 10 indicaram que gostariam de estar inseridos em 

uma comunidade sobre o tema, e 9 indicaram estar interessados em serviços específicos e 

pontuais. Vale destacar a boa receptividade desses serviços do ponto de vista dos participantes.  
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Figura 41 - Gráfico de melhores formas de consumo de serviços de consultoria 

 

De acordo com a Figura 42, a melhor forma para fornecimento de suporte para 7 

participantes é o e-mail, para 5 participantes a melhor forma de suporte são grupos de discussão 

relacionados a startups. Também foram obtidas respostas em menores quantidades para 

telefone, canais combinados, redes sociais, site institucional da metodologia e sites 

informativos relacionados a startups.  

 

Figura 42 - Gráfico de melhores formas de suporte 

 

Baseado na Figura 43 é possível se observar uma boa receptividade dos colaboradores 

em relação a fóruns e grupos de discussão sobre gestão de processos em startups. Essa 

possibilidade foi considerada muito ruim para 4,3% (1 resposta) e 17,2% dos participantes (4 

respostas) acham a proposta ruim. 34,4% dos participantes (8 respostas) se mostraram 

indiferente a esses fóruns e grupos, e 21,5% dos participantes (5 respostas) acharam a proposta 

boa e muito boa para outros 21,5% dos participantes (5 respostas).  
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Figura 43- Gráfico do nível da receptividade de fóruns e grupos de discussão sobre gestão de processos 

 

É possível observar a frequência de utilização de fóruns/grupos de discussão sobre 

gestão de processos em startups na Figura 44. De acordo com ela, esse uso não é frequente pela 

maior parte dos participantes, sendo identificado o acesso como nunca para 12,9% dos 

participantes (3 respostas), raramente para 21,5% dos participantes (5 respostas) ou às vezes 

para 43.3% dos participantes (10 respostas). Uma pequena parte realiza essa utilização, sendo 

apontada por 8,6% o acesso dos participantes muitas vezes ou 12,9% (3 participantes) o acesso 

sempre.  

 

Figura 44 - Gráfico de frequência de utilização de fóruns/grupos de discussão sobre gestão de processos 

 

De acordo com a Figura 45, o melhor meio de recebimento de notificação e informação 

de novos produtos ou serviços de para 51,6% dos participantes (12 respostas) é o e-mail e para 

17,2% dos participantes (4 respostas) as redes sociais. Também foram obtidas respostas em 

menores quantidades indicando grupos de discussão ou eventos relacionados a startups 

presenciais e online, sites informativos relacionados a startups e o próprio site institucional da 
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consultoria. Para fornecimento de feedback, é possível observar que a opção mais indicada foi 

e-mail para 12 participantes e redes sociais e grupos de discussão online para 6 participantes. 

Também foram obtidas respostas em menor quantidade relacionadas a grupos de discussão (4 

respostas) e eventos presenciais (3 respostas), telefones (2 respostas), sites informativos (2 

respostas) e pessoalmente (1 resposta). 

 

 

Figura 45 - Gráfico dos melhores canais de informação com clientes 

 

Baseado na Figura 46 é possível identificar a frequência de utilização da internet e 

telefone para contratação de algum serviço de suporte. Para internet, é possível observar uma 

frequência alta dessa utilização, sendo apontada como utilizada nunca por 12,9% dos 

participantes (3 respostas), às vezes por 34,4% dos participantes (8 respostas), muitas vezes por 

34,4% dos participantes (8 respostas) e sempre por 17,2% dos participantes (4 respostas). Para 

telefones, é possível identificar que essa frequência é relativamente alta para a maioria dos 

participantes, sendo indicada como realizada nunca por 21,5%, raramente por 12,9%, às vezes 

por 12,9% dos participantes, muitas vezes por 34,4 % deles (8 respostas) e sempre por 17,2% 

(4 respostas).  
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Figura 46 - Gráfico dos meios utilizados para contratação de serviço de suporte 

 

De acordo com a Figura 47, é possível observar uma alta frequência de acesso a sites 

relacionados a startups. De acordo com a figura, 17,2% (4 respostas) não acessam esses sites 

nunca, e 8,6% (2 respostas) dos participantes acessam raramente. 17,2% dos participantes 

acessam as vezes, 30,1% (7 respostas) acessam muitas vezes (4 respostas) e 25,8% dos 

participantes (6 respostas) acessam esses sites sempre.  

 

Figura 47- Gráfico de frequência de acesso a sites relacionados a startups 

 

A Figura 48 apresenta a frequência dos colaboradores em cursos e workshops 

relacionados a startups. A participação em cursos pode ser considerada rara para a maioria dos 

participantes. Os cursos foram apontados como realizados nunca para 17,2% dos participantes 

(4 respostas), raramente para 30,1% dos participantes (7 respostas), às vezes por 30,1% dos 
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participantes (7 respostas). Também foi identificada a realização muitas vezes para 12,9% dos 

participantes (3 respostas) e sempre para 8,6% dos participantes (2 respostas).  

Em workshops, 34,4% dos participantes (8 respostas) apontaram nunca participar 

desse tipo de evento, 17,2% (4 respostas) participam raramente, 12,9% (3 respostas) participam 

as vezes, 21,5% (5 respostas) participam muitas vezes e 12,9% (3 respostas) dos participantes 

indicando a participação sempre. 

 

Figura 48- Gráfico de frequência da participação dos colaboradores em workshops e eventos 

 

A Figura 49 indica a receptividade em relação a treinamentos para utilização de 

ferramentas de gestão de processos, que pode ser considerada bem recebida pelos 

colaboradores. Não foi obtida nenhuma resposta referenciando aos treinamentos como muito 

ruins. De acordo com a pesquisa, 12,9% (3 respostas) acham a realização de treinamentos ruim 

e 25,8% (6 respostas) são indiferentes. Por outro lado, 30, % dos participantes (7 respostas) 

apontam a realização de treinamento como boa, da mesma forma que outros 30% (7 respostas) 

apontam a ideia como muito boa.  
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Figura 49 - Gráfico de receptividade em relação a treinamentos para utilização de ferramentas 

 

Na Figura 50 é possível verificar a frequência de suporte de algum órgão de fomento 

ou incubadoras. Em relação a órgãos de fomento, é possível identificar um baixo uso das 

empresas desse meio de suporte, sendo indicado como nunca usado por 43,3% dos participantes 

e raramente usado por 21,5% dos participantes (5 respostas). Por outro lado, o suporte de algum 

órgão de fomento foi indicado como usado muitas vezes por 21,5% dos participantes (5 

respostas) e sempre por 12,9% (3 respostas). 

Na Figura 50 também é possível identificar a frequência de contato com incubadoras. 

Mais uma vez, esse contato se mostrou difícil, sendo indicado como nunca realizado por 51,6% 

dos participantes (12 respostas) e raro por 12,9% dos participantes (3 respostas). Contudo 

houveram 9% (2 respostas) dos participantes que responderam como encontrando em contato 

às vezes, 4% entram em contato muitas vezes (1 resposta) e 22% (5 respostas) entram em 

contato sempre. Esses dados indicam que pelo menos 35% entram em contato regularmente 

com incubadoras, o que pode indicar incubadoras como uma boa parceria e clientes indiretos.  
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Figura 50 - Gráfico da frequência de suporte de algum órgão de fomento de startups 

 

4.3 Análise dos dados coletados 

Nesta seção é realizada a análise dos dados coletados. Os dados são analisados 

baseando-se nas quatro principais áreas de um negócio descritas por Osterwalder e Pigneur 

(2011): clientes, ofertas, infraestrutura e viabilidade financeira.  

 

4.3.1 Sob a perspectiva de Clientes 

As questões relacionadas aos clientes foram estruturadas de forma a validar os 

diferentes grupos de pessoas e organizações que podem se beneficiar das soluções apresentadas 

pelo Process Thinking. Os dados coletados validam o anseio por uma melhor utilização e gestão 

de processos na grande maioria das startups.  

Uma parte considerável das startups pratica a gestão de processos de negócio há pouco 

tempo. A maioria já realizou ao menos a modelagem dos seus processos, embora demonstra-se 

que o ciclo da BPM não é utilizado por completo e que poucas vezes os processos são medidos 

e melhorados. Um dos colaboradores comentou que é comum ver vários colaboradores alocados 

em diversos processos diferentes e exercendo diversas atividades, dificultando a definição clara 

dos papéis.  
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Em relação à utilização de serviços de apoio, metade das startups hoje não utilizam 

consultoria em nenhuma das suas áreas, embora os colaboradores identificam que um serviço 

de consultoria pode agregar valor em praticamente todas as áreas da organização. Por outro 

lado, ferramentas de apoio são utilizadas e bem avaliadas para diversas áreas da organização. 

A realização de cursos ou participação em workshops por parte dos colaboradores é baixa, o 

que pode estar atribuído a menor prioridade desse tipo de tarefa no dia-a-dia. Esse tipo de 

pensamento é um dos entraves encontrados pelo Process Thinking, já que os colaboradores, por 

mais que estejam cientes da importancia da modelagem de processos, estão tão imersos no dia-

a-dia da organização que esquecem de parar para melhorar o processo e o time em si.  

Ao menos metade das startups definem tecnologia da informação como o setor 

principal de seu negócio. Além disso, uma em cada quatro startups se definem como do ramo 

de serviços.  

Também foi identificado regular o contato de startups com incubadoras ou órgãos de 

fomento em uma entre cada três startups. Sendo assim, este tipo de organização pode ser 

considerado um cliente indireto, já que elas mantêm contato com várias empresas diferentes.  

 

4.3.2 Sob a perspectiva das Ofertas 

Como dito na seção Clientes, a oferta de uma melhor utilização de processos de 

negócios por parte da organização é desejada pela maioria dos colaboradores.  

Apesar de ter usado a modelagem de processos ao menos uma vez, a maioria das 

organizações abandonam a utilização da BPM e passam a utilizar seus processos de acordo com 

as demandas ou, quando modelam, não respeitam os processos modelados. Esse resultado pode 

se dar por que, com as mudanças recorrentes no contexto, os processos modelados 

tradicionalmente acabam ficando obsoletos e não aderentes a situação atual rapidamente. Dois 

participantes que apresentaram recorrência da vontade comentaram que, eventualmente, os 

colaboradores acabam sentindo a necessidade de aumentar o nível de maturidade dessa 

modelagem para proporcionar um maior controle e monitoramento.  

A gestão de processos pode trazer em retorno para a empresa uma maior automação 

de tarefas, maior visibilidade e controle, redução de risco e melhoria na comunicação. Esses 

pontos são os mais citados como ofertas de valor de um serviço desse tipo.  
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Para meios de contato com os clientes, formas online como e-mail e grupos 

online/fóruns apresentam melhor receptividade para contratação, envio de feedback e suporte. 

De todas as formas, o e-mail se mostrou como o melhor meio de contato com os clientes, tanto 

para prospecção de novos negócios, quanto para a manutenção de contato.  

Também foi identificada uma boa receptividade de redes sociais para a manutenção 

do conhecimento dos clientes sobre os produtos e foi indicado o uso frequente de telefone para 

contratação de serviços.  

 

4.3.3 Sob a perspectiva da Infraestrutura 

A análise dos dados referentes a infraestrutura do negócio foi realizada em busca de 

validar as principais parcerias, atividades e recursos do framework, assim como os canais de 

contato com os clientes.  

O contato com incubadoras e órgãos de fomento, demonstrado recorrente pelas 

startups, resulta em uma indicação de incubadoras e órgãos de fomentos como parceiros em 

potencial para o Process Thinking. Essas empresas possuem contato recorrente com startups 

que podem ser úteis para o negócio. Também é identificado frequente o acesso a sites 

relacionados a startups, o que o evidencia como parceiro em potencial para contato com as 

organizações.   

Também continua se mostrando necessárias as parcerias com fornecedores de 

ferramentas, já que essas fazem parte do dia a dia da maioria das startups.  

Em relação às atividades chaves e recursos principais da organização, mostrou-se 

válida a ideia inicial do Process Thinking (Figura 15 e Figura 14) já que essas atividades são 

úteis ao contexto das startups. Mostra-se importante a realização de consultoria, treinamentos 

e a produção do kit de processos para o fornecimento dos serviços. Outras atividades que estarão 

atreladas são a manutenção do site e do material recorrente de divulgação.  

Da mesma forma, pelos serviços identificados, mostra-se como os principais recursos 

do negócio os consultores, a propriedade intelectual em si, o kit de processos e o material que 

deve ser mantido para divulgação recorrente.  
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4.3.4 Sob a perspectiva da Viabilidade financeira 

Em relação à viabilidade financeira, também foi buscado validar se startups estão 

dispostas a investir nesse tipo de serviço, quais os custos envolvidos e as formas mais indicadas 

para o consumo das soluções.  

Dessa forma, é preferível o pagamento por produto de escopo fechado, ou seja, com o 

preço sendo definido independente de horas trabalhadas. Em menor grau, foi identificada 

também a disposição de realização do pagamento por horas trabalhadas do consultor. Sendo 

assim, é possível mapear fontes de rendas de escopos abertos e fechados.  

Um aspecto positivo e surpreendente é que uma maioria significativa está disposta a 

investir entre 1% e 5% da sua receita em uma consultoria de gestão de processos. Os números 

se repetem em relação aos treinamentos e kit de ferramentas.  

Também foi identificado positivo o uso de financiamentos coletivos para a obtenção e 

financiamento do framework. Também foi mostrado um desconhecimento dessa forma de 

financiamento coletivo por uma parte dos participantes, o que pode ser uma oportunidade para 

o Process Thinking caso consiga atingir essa porcentagem das organizações que não conhecem 

formas de financiamento coletivo.  

Em relação aos custos, mostrou-se necessário mapear os pontos de custos em relação 

aos serviços fornecidos pelo framework. Os custos dos serviços continuam atrelados aos 

consultores, kit de processos e design de ferramentas, já que esses serviços são vistos como 

importantes pelos colaboradores.    

É boa a receptividade de conteúdos recorrentes e participação em grupos relacionados 

a startups pelos colaboradores. Sendo assim, é necessário mapear o custo com a geração e 

manutenção dessas atividades online.  

Não se mostra necessário custo com espaço físico para treinamentos, já que o melhor 

local indicado para treinamento foi a própria empresa. Além disso, foi identificada também a 

necessidade da inserção de custos com a produção de conteúdo recorrente, já que se mostrou 

necessária uma manutenção do contato com os clientes para informação de novos produtos e 

informações.  
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4.4 Consolidação dos Resultados e Melhoria no Canvas proposto 

Esta seção descreve, baseada na análise dos dados e no canvas proposto anteriormente, 

um modelo de negócios consolidado baseado no estudo realizado. O canvas de modelo de 

negócio resultante está descrito na Figura 52. Os itens incluídos foram colocados em azul. 

 

4.4.1 Segmento de clientes 

Apesar do baixo índice de contato das startups com incubadoras, foi demonstrado um 

contato recorrente de pelo menos um terço das startups. Sendo assim, foi mantido o cliente 

“Incubadoras” no Segmento de Clientes. Essas empresas podem figurar como clientes diretos 

e indiretos, já que concentram um grande número de contato e relacionamento com startups.  

Baseado na necessidade das organizações e no anseio dos colaboradores, foram 

identificadas a receptividade e necessidade em todos os tipos das organizações encontradas. O 

resultado pode ser identificado na Figura 51. 

 

Figura 51 - Melhorias em segmentos de clientes 
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Figura 52 – Canvas resultante de Modelo de Negócios do Process Thinking
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4.4.2 Proposta de valor 

No segmento de proposta de valor, foram substituídos os pontos que os colaboradores 

consideram que uma consultoria agregaria mais valor, como exibido na Figura 53. As propostas 

relacionadas aos serviços principais do framework foram mantidas.  

 

Figura 53 - Melhorias em propostas de valor 

Através de treiname ntos, consultorias e ferramentas, o Process Thinking oferece 

soluções que resultam em maior visibilidade e controle do que está sendo feito, 

automatização de tarefas, melhoria na comunicação e redução de desperdícios e custos.  

 

4.4.3 Canais 

Como mostrado na Figura 54, a única modificação no segmento de canais é a inclusão 

de telefone como meio de contato para contratação de novos negócios.  
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Figura 54 - Melhorias em canais 

 

4.4.4 Relacionamento com os clientes 

Pela boa receptividade de grupos de discussão online e do recebimento de conteúdo 

regular online, foi identificada a necessidade de uma manutenção tanto dos grupos de discussão 

quanto de um conteúdo regular, que seria apresentado para os colaboradores das organizações 

participantes de forma online.  

Sendo assim, como mostrado na Figura 55, a área de relacionamento com clientes é 

composta do treinamento / consultoria, a comercialização do produto e o atendimento / suporte.  

Além desses meios de relacionamentos comuns, foi identificada a necessidade de manutenção 

de grupos de discussão e de conteúdo recorrentes.  

 

Figura 55 - Melhorias nos relacionamentos com os clientes 
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4.4.5 Fontes de receita 

Para o segmento de fontes de receita, foi identificado que a consultoria de escopo 

fechado é mais atrativa para os clientes e esse tipo foi considerado para o modelo de negócios. 

Outra fonte de receita identificada é através de conteúdo recorrente, que pode ser enviado e 

informado para os clientes online.  

Mesmo com uma grande parte dos participantes não conhecendo o financiamento 

coletivo, três em cada dez participantes se mostraram favorável a contratação do serviço via 

crowdfunding.  

 Como demonstrado na Figura 56 as fontes de receita através de editais de financiamento 

também foram mantidas, visto que existem programas do governo que buscam financiar 

serviços voltados para startups como o Process Thinking.  

 

Figura 56 - Melhorias nas fontes de receita 

 

4.4.6 Recursos principais 

Baseando-se no valor demonstrado pelos participantes em relação a proposta do 

Process Thinking, os recursos principais se mantiveram os mesmos. Como demonstrado na 

Figura 57, o canvas contém os recursos para realização das soluções (consultores/capital 
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intelectual, propriedade intelectual e kit de processos) e os recursos para manutenção do contato 

com clientes (material de divulgação e site):  

 

Figura 57 - Melhorias em recursos principais 

4.4.7 Atividades chaves 

O segmento de Atividades-chave se mantém quase o mesmo, com a inclusão dos 

grupos de discussão sobre o assunto para fornecimento de suporte aos clientes. O kit de 

processos se mantém como atividade chave por ser parte do portfólio de soluções do 

framework. 

A atividade que se mostra com melhor receptividade é a consultoria, o que é esperado, 

já que a consultoria personalizada traz uma segurança maior aos colaboradores devido a 

presença dos consultores no processo.  

Também se mostra positiva a receptividade de treinamentos relacionados a gestão de 

processos. Esse resultado pode partir de um anseio de autonomia dos colaboradores, o que faz 

sentido, já que é o investimento seria diretamente no time da organização.  

Os grupos de discussão também se mostram úteis para suporte aos clientes. Esses se 

mostraram receptivos a inserção em comunidades de discussão e em fóruns para debate de 

problemas comuns.  

Outra atividade que se mantém é a divulgação de conteúdo, necessária para a 

manutenção do contato e para a obtenção de novos clientes. O resultado da seção é demonstrado 

na Figura 58. 
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Figura 58- Melhorias em atividades-chave 

4.4.8 Parcerias Principais 

Foi validado o acesso dos colaboradores a sites relacionados a startups. Baseado nisso, 

foi mantido no segmento de parcerias principais a parceria com sites relacionados ao assunto 

onde poderão ser colocados anúncios relacionados. Como foi identificado um contato 

recorrente das startups com órgãos de fomento, a parceria foi mantida no modelo de negócio 

com o intuito de facilitar o acesso a novos clientes. O segmento resultante está demonstrado na 

Figura 59. 

 

Figura 59 - Melhoria nas parcerias principais 
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4.4.9 Estrutura de Custos 

Como exibido na Figura 60, no segmento de estrutura de custos, não mostrou-se 

necessária a manutenção dos custos com espaço físico para treinamentos, já que o melhor local 

indicado para treinamento foi a própria empresa.  

Foi identificada também a necessidade da inserção de custos com a produção de 

conteúdo recorrente, já que se mostrou necessário uma manutenção do contato com os clientes 

para informação de novos produtos e informações.  

 

 

Figura 60 - Melhorias em estruturas de custo 

 

4.4.10 Conclusão 

Os dados concebidos inicialmente no Segmentos de Clientes, Parcerias Principais e 

Recursos principais foram validados sem necessidade de alteração. Sendo assim, essas partes 

do canvas foram mantidas na nova versão.  
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Os segmentos de Relacionamento com Clientes e Canais indicaram que as 

organizações preferem contatos online. Os segmentos do canvas foram modificados dessa 

forma para facilitar a manutenção do contato e o fornecimento de feedback online.  

O segmento proposta de valor foi refeito, adicionando as propostas de valor que os 

participantes identificaram como mais importantes.  

Em relação à viabilidade financeira, foram validados as fontes de receita e os custos. 

Esses segmentos foram pouco alterados, com a retirada de um custo de locações e inclusão de 

custo com produção de conteúdo recorrente.  

Por fim, no segmento de atividades chave, foi adicionada apenas a manutenção de 

fóruns e conteúdo recorrente sobre startups.  

No final, demonstrou-se que a versão inicial do Canvas de Modelo de Negócio 

concebido inicialmente estava bastante condizente com a realidade do mercado.  

 

4.5 Considerações Finais 

Esse capítulo teve a finalidade de validar um modelo de negócio que viabilize uma 

consultoria de Gestão de Processos de Negócios em startups. Para isso, primeiramente foi 

apresentado o planejamento, questões e métricas do estudo. Após isso foi detalhado o resultado 

e a análise dos dados. Com a análise dos dados foi possível montar a nova verão do Modelo de 

Negócios.  

Entre os achados, identificou-se que o melhor meio para atingir esses tipos de empresa 

é através da internet através de sites relacionados, grupos e principalmente e-mail.  

Também ficou claro a grande necessidade das startups de uma gestão de processos de 

negócio que seja aderente a suas realidades, já que a vontade de melhorias na utilização de 

processos é alta por parte dos colaboradores e o nível de utilização de gestão de processos dessas 

empresas ainda é limitado. Além disso, identificou uma disposição das startups de investir de 

formas diferentes nas soluções de consultorias, ferramentas e treinamentos apresentadas pelo 

portfólio.  
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O canvas resultante obteve poucas alterações em relação ao inicial (16 alterações). As 

explicações para esse resultado podem estar na base literária da qual a solução foi desenvolvida, 

além do conhecimento e histórico do mercado. em que a solução foi concebida. Esses pontos 

agora foram validados, desde a grande necessidade de BPM nos tipos de empresas, até a boa 

receptividade dos colaboradores por consultorias e treinamentos e melhores formas de 

contato/feedback.  

Esse resultado mostra um alinhamento do Process Thinking com a realidade do 

mercado das startups brasileiras, principalmente em relação aos clientes e as ofertas do 

framework. 
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5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões finais desta pesquisa. Na Seção 5.1, são 

discutidas as principais contribuições. Na Seção 5.2, as limitações da pesquisa são abordadas. 

Por fim, na Seção 5.3, são sugeridas algumas oportunidades e perspectivas para futuros 

trabalhos.  

 

5.1 Contribuições 

O objetivo deste trabalho foi estruturar e aprimorar um modelo de negócios baseado 

no canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) para gestão de processos de negócio de 

acordo com o contexto das startups. Para alcançar este objetivo, foi escolhida a abordagem de 

gestão de processos Process Thinking (MAGDALENO et al., 2017). Essa abordagem foi 

escolhida por propor uma visão e análise dos processos de uma forma ágil e inovadora, com 

um portfólio de soluções diversificado e focado no contexto das startups.  

Os resultados da pesquisa foram diversos. Entre eles, se aponta a aderência de uma 

gestão de processos de negócio como o Process Thinking no contexto das startups. A utilização 

de BPM pelas startups atualmente ainda se mostrou escassa. Em relação as que utilizam, a 

maioria das organizações utilizam a BPM de forma restrita, realizando seus processos de acordo 

com as demandas ou não respeitam os processos modelados. Porém, apesar da dificuldade de 

visão por parte dos colaboradores do meio operacional, em algum momento acaba sendo 

necessária uma maior maturidade da modelagem de processos da organização e os 

colaboradores reconhecem isso.  

Uma das contribuições da pesquisa são estes resultados obtidos, pois os pesquisadores 

da área podem utilizar os resultados e as conclusões para propor outras soluções para os 

problemas abordados. Através deste trabalho, se pode mostrar que a prática de gestão de 

processos em startups pode ser viável quando abordada de uma forma ágil e inovadora.  

Além disso, todo o planejamento e instrumentação do estudo (questões, métricas, 

metodologias, etc) poderão ser reutilizados e adaptados para serem executadas novamente em 

outros ambientes. Desta forma, será possível agregar novos resultados para que as conclusões 

desta pesquisa sejam validadas ou para que sejam tiradas novas conclusões.  
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Por fim, a contribuição de destaque desta pesquisa é a versão final de um modelo de 

negócio voltado para adoção de BPM no contexto de startups, que foi estruturado e validado 

através da pesquisa.  

5.2 Limitações  

A maior limitação desta pesquisa está relacionada ao conjunto limitado de 23 

respostas, com uma grande concentração no Rio de Janeiro e algumas respostas de Sâo Paulo e 

Rio Grande do Sul, o que impossibilita a generalização dos comentários.  

Outra limitação da pesquisa é que grande parte das respostas obtidas foram de contatos 

pessoais e profissionais dos pesquisadores (amostragem por conveniência) e, por isso, não é 

necessariamente representativo de toda a população.  

Por fim, a ultima limitação identificada para a pesquisa foi a falta de entrevistas para 

aprofundar ainda mais nas respostas dos participantes. Essas respostas ajudariam a colher mais 

informações específicas para cada parte do canvas. 

5.3 Perspectivas futuras 

Como propostas de trabalhos futuros, temos primeiramente a realização de uma nova 

execução deste questionário com uma amostra maior de participantes ou até mesmo em um 

âmbito regional diferente. Desta forma, se poderá valorizar as conclusões obtidas nesta pesquisa 

ou até mesmo refutá-las.  

Outro ponto para desenvolvimento futuro é o fornecimento de suporte às startups para 

a busca de contato com aceleradoras e incubadoras. Como essa relação ainda é pouco realizada 

por uma grande parte das startups, o Process Thiking pode fornecer um apoio e suporte a esse 

relacionamento,sugerindo um processo para essas startups começarem a se lidar com 

incubadoras e aceleradoras.  

Seria interessante para a área a comparação do panorama encontrado com panoramas 

de outros países para extrapolar os dados obtidos. Organizações estrangeiras podem ter níveis 

de maturidade, técnicas e métodos de trabalho diferente dos brasileiros.   
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Outra pesquisa importante a se fazer para fins de comparação seria o desenvolvimento 

de outras alternativas para a BPM em startups, já que esse contexto se mostrou tão carente desse 

tipo de serviço.  
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APÊNDICE  1 - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 
Você está sendo convidado para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa para o 
trabalho de conclusão de curso de responsabilidade do pesquisador Carlos Eduardo Itaborahy 
Martins 
 
Objetivo do estudo 
Este estudo visa analisar o contexto atual da gestão de processos em startups baseado na 
percepção dos gestores e colaboradores desse tipo de empresa. 
 
PROCEDIMENTO 
Neste estudo, os participantes deverão responder algumas perguntas. Todos os documentos 
utilizados serão apresentados ao participante e deverão ser preenchidos pelo próprio. 
 
CONFIDENCIALIDADE 
Eu estou ciente de que meu nome não será divulgado em hipótese alguma. Também estou 
ciente de que os dados obtidos por meio deste estudo serão mantidos sob confidencialidade, 
e os resultados serão posteriormente apresentados de forma agregada, de modo que um 
participante não seja associado a um dado específico. 
Da mesma forma, me comprometo a não comunicar os meus resultados enquanto o estudo 
não for concluído, bem como manter sigilo das técnicas e documentos apresentados e que 
fazem parte do experimento. 
 
BENEFÍCIOS E LIBERDADE DE DESISTÊNCIA 
Eu entendo que, uma vez o experimento tenha terminado, os trabalhos que desenvolvi, serão 
estudados visando entender melhor o contexto em que as startups usam a gestão de 
processos de negócio. 
Os benefícios que receberei deste estudo são limitados ao aprendizado do material que é 
distribuído e ensinado. Também entendo que sou livre para realizar perguntas a qualquer 
momento, solicitar que qualquer informação relacionada a minha pessoa não seja incluída no 
estudo ou comunicar minha desistência de participação. Por fim, declaro que participo de livre 
e espontânea vontade com o único intuito de contribuir para o avanço e desenvolvimento de 
técnicas e processos para a gestão de processos de negócio em startups. 
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APÊNDICE  2 - Formulário de Caracterização do Participante 
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APÊNDICE 3 - Questionário do Estudo 
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