
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO 

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

MAYARA COELHO DA SILVA VALENTIM 
 
 
 
 
 

 
 

MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO PARA STARTUPS – PROCESSO 
DE GESTÃO DA INOVAÇÃO DO PROCESS THINKING 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019



II 

 

MAYARA COELHO DA SILVA VALENTIM  

 

 

 

 

 

 

MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO PARA STARTUPS – PROCESSO 
DE GESTÃO DA INOVAÇÃO DO PROCESS THINKING 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho submetido ao Curso 
de Bacharelado em Sistemas de 
Informação da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial 
para a obtenção do título de Bacharel 
em Sistemas de Informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: 

Prof.a Dra. Andréa Magalhães Magdaleno 

 

 

 

 

 

Niterói 

 2019  



 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

V 

AGRADECIMENTOS  

 Agradeço imensamente a Deus por renovar as minhas forças durante a longa 

jornada que foi esse desafio colossal. Durante 2 anos, Ele foi paciente em me ouvir, 

pedir ajuda, pensar em desistir e as minhas reclamações. 

Agradeço a minha mãe que me ensinou que por mais difícil que seja o caminho 

a se percorrer, quando ele vale a pena não importa o esforço. E onde quer que esteja 

esteve e está iluminado o meu caminho.  

Agradeço as minhas irmãs, Mayane Coelho e Tainara Coelho que tiveram 

imensa paciência com as ausências e pouco tempo em família durante esse processo 

e sempre me lembraram que eu deveria manter a calma e me permitir momentos de 

distração para manter a minha sanidade. Graças a elas, eu ainda tenho um pouco.  

Agradeço às famílias que me acolheram de coração e alma: Família dos 

Santos: Geisa (minha mãe do coração), Anne, André, Manu e Dona Jô. Família Luiz: 

Guilherme, Maria, Phelipe. Família Rodrigues: Ingrid, Sandra, Carlos, Vera e 

Alessandra.  

Agradeço aos meus amigos por não desistirem de me convidar pra sair, mesmo 

quando a desculpa sempre era a mesma, o TCC: Da UFF:  Mauro Morie, Bruno Torres, 

Paloma Livramento, Tacyana de Goes, Jorge Pinho, Natan Magalhães, Alexandre 

Garcia, Raphael Paes, Beatriz Soares, Mariana Valiango, Morgana Masuko, Renata 

Verdiano, Karoline Soares, Jessy Gonçalves, Juliana Pazos, Gabriel Batista, Heloísa 

Souza, Carlos Pinheiro, Caroline Oliveira, Fernando Chagas, Caroline Chads, Ana 

Carolinne Gomes, Evelyn Muniz, Larissa Blanco, Gisely Barbosa, Maria Clara, Felippe 

Maurício, Josimar dos Santos. Da EY: Rachel de Castro, Agnes Branco, Jessica Leite, 

Camila Azevedo, Hernani Vasconcelos, Andrea Dias, Priscila Engiel, Adriano Sethi, 

Lethícia Souza, Tamirys Azevedo, Carolina Costa e Thiago Faria. Aos amigos não 

citados, sintam-se abraçados, vocês também são importantes.  

Agradeço à minha orientadora, Andrea Magalhães, que durante essa longa 

caminhada se tornou uma grande amiga. Obrigada pela sua paciência, cobrança e 

principalmente por acreditar no meu potencial, sem isso, eu não teria produzido este 

trabalho.  



 

VI 

Por fim, porém não menos importante, eu agradeço a mim, por persistir e 

perseverar apesar das constantes crises de humor e ansiedade. E principalmente, por 

acreditar que eu iria vencer essa batalha. 

Termino esse agradecimento com o Salmo que me acompanhou durante todos 

esses anos de graduação: “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o 

fará.” - Salmos 37:5 

 

 



 

VII 

RESUMO 

[Contexto] A taxa de mortalidade das startups no Brasil é notória. Segundo um estudo 

realizado pela Startup Farm, 74% das startups encerram suas atividades após 5 anos 

de vida. Um dos motivos que contribuem para este fato é a ausência de práticas de 

Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management – BPM). Neste 

contexto, o Process Thinking promove a análise e a reflexão dos principais processos 

de negócios das startups de maneira ágil, lúdica e inovadora. [Objetivo] Este trabalho 

apresenta a modelagem e o cinto de utilidades do macroprocesso de Gestão da 

Inovação do Process Thinking, tendo em vista que a inovação é uma das peças 

fundamentais para a sobrevivência de uma startup. [Metodologia] Para a validação da 

solução proposta, foi empregada a técnica de revisão por especialista e gestor com 

uma sessão de revisão com o gestor de uma startup. [Resultados] Os feedbacks 

obtidos do participante ajudaram a verificar a viabilidade da solução proposta em 

estruturar de maneira simples e objetiva o processo de inovação dentro de uma 

startup. [Conclusões] O estudo indicou também que existe a necessidade real de 

propostas para auxiliar as startups a gerirem os processos de negócios no seu 

cotidiano. 

Palavras-chave: Startup; Inovação; Gestão da Inovação; BPM; Gestão de Processos 

de Negócio; MPMEs; Micro, Pequenas e Médias Empresas; Process Thinking.  
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ABSTRACT 

 

[Context] The death rate of startups in Brazil is notorious. According to a study by 

Startup Farm, 74% of startups end their activities after 5 years of life. One of the 

reasons that contribute to this fact is the absence of Business Process Management 

(BPM) practices. In this context, Process Thinking promotes the analysis and reflection 

of the main business processes of startups in an agile, ludic and innovative way. 

[Goals] This paper presents the modeling and the utility belt of the macro process of 

Innovation Management of Process Thinking, considering that innovation is one of the 

fundamental pieces for the survival of a startup. [Method] For the validation of the 

proposed solution, the peer review technique was applied with a review session with a 

startup manager. [Results] The feedback obtained from the participant helped to verify 

the viability of the proposed solution in structuring in a simple and objective way the 

process of innovation within a startup. [Conclusions] The study also indicated that there 

is a real need for proposals to help startups manage business processes in their daily 

activities. 

Keywords: Startup; Innovation; Innovation management; BPM; Business Process 

Management; MSMEs; Micro, Small and Medium Enterprises; Process Thinking. 
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1 Introdução  

Neste capítulo, a Seção 1.1 aborda a motivação deste trabalho. Na Seção 1.2, 

a caracterização do problema é discutida. Na Seção 1.3, o enfoque da solução é 

explicado. O objetivo é comentado na Seção 1.4. A organização do texto é detalhada 

na Seção 1.5. 

 

 Motivação 

Startup é uma empresa iniciante que tem por objetivo oferecer um produto ou 

serviço inovador em um cenário de extrema incerteza, buscando o maior lucro 

possível com o menor tempo possível (RIES, 2017) (ALVES, 2013). Para o SEBRAE 

(2016), startup é uma empresa que busca por novos modelos de negócios. Elas 

refletem a velocidade das mudanças e influenciam na construção de novos 

conhecimentos e no desenvolvimento econômico. No Brasil, essa ideologia foi 

difundida a partir de 2000. Entretanto, só em 2011 que ganhou força (ALVES, 2013). 

Desta forma, percebe-se que a incerteza e a inovação são características de uma 

startup. A inovação pode acontecer por meio de um novo produto ou serviço. A 

incerteza se mostra presente no momento em que não há garantias que essa inovação 

será bem-sucedida. 

Por outro lado, uma empresa é constituída em essência por processos de 

negócio (COSTA, 2014). Processos de negócio são um conjunto de tarefas realizadas 

para alcançar os objetivos de uma organização (ABPMP, 2013) (TECHNOLOGY, 

1990). TRKMAN (2010) afirma que processos de negócio atendem aos objetivos 

estratégicos da organização e são dinâmicos. Ambos os autores, relatam a 

importância dos processos de negócio para a organização atingir seus objetivos e 

metas. Apesar de serem cruciais para as empresas, muitas vezes deixam de ser 

gerenciados. Desta maneira, percebe-se a importância da Gestão de Processos de 

Negócio.  

Gestão de Processos de Negócios (do inglês Business Process Management 

– BPM) é uma “abordagem para identificar, desenhar, executar, medir, monitorar, 

controlar e melhorar qualquer tipo de projeto de negócio, para alcançar resultados 



 

2 

significativos e alinhados com os objetivos estratégicos da empresa” (ABPMP, 2013). 

BPM também é uma disciplina de gestão organizacional e um instrumento crucial para 

o controle dos processos dentro de uma empresa.  

O BPM se propõe a integrar os objetivos da organização com as expectativas 

e necessidades do cliente (ABPMP, 2013). Com os processos funcionando de 

maneira adequada a organização consegue planejar estratégias condizentes com os 

seus objetivos resultando em lucro e satisfação de seus clientes.  

 

 Caracterização do Problema 

Apesar de ser extremamente importante para as startups, a prática de BPM 

não é de fácil implementação. Existe a necessidade de entendimento, envolvimento 

da alta gerência, a definição clara de papéis e de processos, colaboradores bem 

capacitados e cultura receptiva (ELOGROUP, 2012).   

A abordagem tradicional de Gestão de Processos de Negócio é muito custosa 

e burocrática para as startups, pois estas organizações não dispõem de tempo 

necessário para dedicar à BPM (MAGDALENO, 2014a). Por outro lado, existe uma 

demanda das startups para o gerenciamento dos seus processos.  

Devido à dificuldade dos empreendedores de implementarem a Gestão de 

Processo de Negócio, o índice de startups que entram em falência é alto. A Startup 

Farm realizou o primeiro estudo sobre a mortalidade das startups brasileiras. Com 191 

empresas do portfólio da Startup Farm analisadas entre 2011 e março de 2016, o 

estudo apontou que 74% das startups brasileiras fecham após 5 anos, 67% encerram 

suas atividades entre 2 a 5 anos de funcionamento e 18% em até 2 anos de operação 

(STARTUP FARM, 2016).  

O SEBRAE/SP (2016) realizou uma pesquisa que listou os principais motivos 

para o fechamento de uma empresa:  

 Falta de experiência e motivação do empresário para abrir o negócio; 

 Ausência de planejamento e cálculo de riscos; 

 Falta de inovação no serviço ou produto; 

 Deficiência de know-how de Gestão Empresarial. 
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Neste trabalho iremos abordar dois dos fatores que contribuem para a 

mortalidade das startups, a Gestão de Processos de Negócios (que está ligada de 

maneira geral à deficiência de know-how de Gestão Empresarial) e a falta de inovação 

no serviço ou produto.  

O conceito de inovação neste trabalho é a implantação de um produto (bem 

ou serviço) novo ou melhorado, com repercussões socioeconômicas (FINEP, 1997) 

(LEITÃO; MELO, 2010). Sendo a inovação um dos motores para a sobrevivência das 

startups e a ausência dela um dos fatores que contribui para a sua falência, percebe-

se a necessidade da gestão desse processo vital para estas organizações. 

Por viverem em um cenário de constantes mudanças e extremamente 

competitivo, as startups estão sempre buscando oferecer um serviço ou produto 

inovador para seus clientes. A inovação é um fator altamente estratégico para as 

startups, pois é uma maneira de diferenciar seus produtos ou serviços, aumentando a 

vantagem competitiva e a satisfação de seus clientes.   

Assim, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: Como definir um 

processo de gestão da inovação voltado ao contexto específico das startups? 

 

 Enfoque de Solução 

Para tornar o BPM acessível para as startups foi criado o Process Thinking. O 

Process Thinking é uma solução que convida os empreendedores a repensarem os 

seus processos de maneira lúdica, ágil e inovadora (MAGDALENO, 2014b). 

Com o intuito de simplificar a Gestão de Processos, o Process Thinking sugere 

os dez principais macroprocessos que toda startup deve implementar. Cada um 

desses macroprocessos possui um conjunto de aplicativos, templates e documentos, 

denominado Cinto de Utilidades, para auxiliar os empreendedores a compreender e 

implantar a Gestão de Processos de Negócio no seu cotidiano (MAGDALENO et al., 

2017). Dentre os macroprocessos elencados pelo Process Thinking, o Macroprocesso 

de Gestão de Inovação foi o alvo escolhido para ser escopo deste trabalho, visando 

responder ao problema de pesquisa levantado. 
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 Objetivo 

A proposta deste trabalho é detalhar e modelar o macroprocesso de Gestão da 

Inovação. O intuito da modelagem desse macroprocesso é facilitar o entendimento do 

empreendedor sobre como aplicar a Gestão da Inovação na startup e incluí-la como 

um instrumento que deve ser usado cotidianamente. 

Para auxílio do usuário, será desenvolvido também um Cinto de Utilidades, 

composto por artefatos para suporte e estudo sobre o macroprocesso de Gestão da 

Inovação. Com isso, os gestores terão acesso às informações necessárias para 

esclarecer dúvidas que poderão surgir com a presença da gestão de processo no dia 

a dia da startup.  

Visando validar a solução proposta por este trabalho, será realizada uma 

sessão de revisão por especialista e gestor, das atividades sugeridas no 

macroprocesso de Gestão da Inovação com o gestor de uma startup.  

 

 Metodologia de Pesquisa  

A metodologia de pesquisa seguida por esse trabalho segue as seguintes 

etapas:  

a) Escolha do tema 

Este trabalho escolheu como tema a Modelagem de Processos de Negócio 

para startups por ser um conceito relevante e recorrente, mas ainda com soluções 

escassas. 

 

b) Revisão da Literatura 

A revisão da literatura se concentrou no tema escolhido. Com base nas 

pesquisas realizadas, foi possível perceber a taxa de mortalidade das startups é 

surpreendente (STARTUP FARM, 2016) e que dentre os fatores responsáveis por 

esta mortalidade, as habilidades e conhecimentos em gestão de processos são os 

essenciais para a sobrevivência destas organizações (SEBRAE, 2016). Todavia, a 

Modelagem de Processos de Negócio tradicional exige muito esforço e investimento 

para uma startup (MAGDALENO, 2014a). Por outro lado, o Process Thinking é uma 

abordagem que promove a análise e a reflexão dos processos essenciais de uma 
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startups de maneira lúdica, ágil e inovadora (MAGDALENO, 2014b)Sendo a inovação 

essencial para a sobrevivência de uma startup, o macroprocesso selecionado por 

esse trabalho foi o de Gestão da Inovação. 

 

c) Elaboração da modelagem do macroprocesso de Gestão da Inovação do 

Process Thinking 

Este trabalho se propôs em realizar a modelagem do macroprocesso de Gestão 

da Inovação do Process Thinking. Para isto, foi realizada uma pesquisa dos métodos 

utilizados para promover a inovação dentro de uma organização e quais atividades 

devem ser realizadas. A partir daí, foram definidos os processos e as atividades que 

deveriam ser realizadas para a gestão da inovação em uma startup, as Fichas de 

Processos foram construídas. Durante a modelagem dos processos, as fichas foram 

utilizadas. 

 

d) Realização de uma sessão de validação com um gestor de uma startup 

A sessão de validação com um gestor de uma startup tem por objetivo promover 

uma validação por pares, utilizando o ponto de vista de um provável usuário final da 

solução proposta. Desta forma, será possível inferir quais são as melhorias 

necessárias para que esta solução possa ser utilizada em um cenário real de uma 

startup.  

 

e) Análise dos resultados  

Após análise e reflexão dos resultados obtidos, foi possível consolidar as 

respostas do gestor e, a partir daí inferir sobre a utilização da solução proposta que 

podem explicar o uso da Gestão da Inovação no cotidiano de uma startup. 
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 Organização do Trabalho 

A organização deste trabalho se dá em capítulos que abordam os conceitos 

utilizados no trabalho. A estrutura estabelecida busca trazer as definições de cada 

tema e expor situações referentes a ele. 

Os capítulos 2 e 3 serão de revisão da literatuda. Sendo o primeiro abordando 

os conceitos de startup e inovação. E o segundo, processos, Gestão de Processos de 

Negócios e Process Thinking.  

O macroprocesso de Gestão da Inovação do Process Thinking, tema deste 

trabalho, é abordado e os conceitos importantes atrelados a ele são discutidos no 

Capítulo 4. Além disso, a solução proposta e desenvolvida para este trabalho é 

descrita e ilustrada. Ou seja, a modelagem do macroprocesso da Gestão da Inovação 

do Process Thinking é explicitada e o Cinto de Utilidades é representado em detalhes. 

O Capítulo 5 apresenta a execução da avaliação, onde é descrito o 

planejamento, realização e análise da avaliação. Durante o planejamento da avaliação 

os objetivos foram enumerados, as questões levantadas e as métricas foram 

definidas, o contexto em que a avaliação foi praticada foi descrito e por fim, os 

instrumentos utilizados e a preparação para a análise são discutidos.  

O Capítulo 6 discorre sobre as considerações finais, dentre elas as limitações 

enfrentadas durante este trabalho, as suas contribuições e futuras perspectivas.  
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2 Startups e Inovação  

 Neste capítulo, a Seção 2.1 trata das startups, definições, características e o 

contexto brasileiro. Na Seção 2.2. o conceito de inovação será discutido. As 

abordagens de Gestão da Inovação serão exemplificadas na Seção 2.2.1.Startups 

 O termo startup, apesar de já estar bastante difundido, é recente. Seu 

surgimento aconteceu durante a bolha da internet na década de 90 e se difundiu logo 

após MEDEIROS (2016). 

 Alves (2013) define startup como uma empresa em fase iniciante e inovadora, 

em um cenário de incertezas, buscando maximizar o lucro em um curto espaço de 

tempo. Segundo Ries ( 2012), uma startup é “uma instituição para criar novos produtos 

e serviços sobre condições de extrema incerteza”. Para o SEBRAE (2016), é uma 

empresa em busca de novos modelos de negócios e que contribui para o 

desenvolvimento econômico, além de transparecer as mudanças rápidas e constantes 

no cenário competitivo. Gitahy (2016) afirma que: “a formação de uma startup pode 

ser por um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio que possa ser 

repetível e escalável, trabalhando com condições de extrema incerteza”. 

 

 As características mais marcantes das startups são a incerteza e a inovação. 

A incerteza tem origem na falta de garantia de que a ideia gerada será bem-sucedida 

ou aceita pelos clientes. A inovação, por sua vez, é decorrente de serviços ou produtos 

inéditos ou com uma aplicabilidade original (ALVES, 2013). 

 As startups são criadas, em sua grande maioria, por empreendedores que 

almejam construir o próprio negócio e solucionar problemas desenvolvendo soluções 

inovadoras. Costumam iniciar com uma ideia, uma necessidade identificada, novas 

ameaças ou oportunidades que surgem devido ao mercado extremamente 

competitivo.  

 As startups buscam por soluções com baixo custo, pois, geralmente, não 

possuem um capital significativo. O seu objetivo é gerar soluções que tenham lucro 

rápido e com baixo custo. Desta forma, é importante que o modelo de negócios 

comporte soluções repetíveis e escaláveis, pois a disseminação da solução se torna 

mais rápida e contribui para o rápido crescimento da startup. 
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 Além disso, estas organizações se adaptam mais facilmente às rápidas e 

constantes mudanças do mercado. Devido ao cenário de risco e extrema incerteza, 

as startups necessitam ter a capacidade de pivotar e alterar o objetivo da organização 

de acordo com o mercado atual.  

 

 

 No Brasil, o modelo de empresa startup demorou para ser reconhecido, se 

consolidando apenas próximo dos anos 2000. Apesar de estarem difundidas no Brasil, 

o cenário das startups no país ainda apresenta dificuldades. Estas empresas não 

possuem um regime tributário próprio e se sujeitam aos regimes comuns. Desta forma, 

a regularização se torna mais complicada (MEDEIROS, 2016). 

 Por outro lado, medidas estão sendo tomadas para diminuir essas dificuldades. 

O Projeto de Lei da Câmara, PLC nº 125/15 serve de incentivo para investimento anjo 

em startups. A Lei de Startups (Nº 38.256/2017), uma lei estadual de Brasília que 

responsabiliza a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) a realizar 

repasses de recursos para startups. Estados como os de Minas Gerais (Lei Estadual 

nº 17.348 de 2008) e Santa Catarina (Lei Estadual nº 14.328 de 2008) aprovaram leis 

estaduais semelhantes ao DF, que regulamentaram o aporte de recursos públicos em 

startups (“Startups brasileiras driblam crise e aceleram ritmo de crescimento - Link”, 

2016). 

 Além disso, existem instituições que facilitam o desenvolvimento das startups 

e o governo disponibiliza editais de fomento e incentivo. O retorno obtido deste 

investimento é refletido na contribuição das startups para a economia nacional, pois 

52% dos empregos gerados estão nos pequenos negócios e 27% do PIB (Produto 

Interno Bruto) é gerado por elas (ALISK, 2015). Outras organizações atuam com a 

capitalização de recursos financeiros ou não para as startups, dentre elas o SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), as incubadoras e 

aceleradoras. As incubadoras criam e desenvolvem startups, enquanto as 

aceleradoras estimulam o seu desenvolvimento. 

 Muitos dos brasileiros estão investindo nas próprias ideias e criando startups. 

Segundo uma pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o 

Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. O número de empresários 

aumentou de 30% para 43,5% de 2014 para 2015 (GEM, 2016). Em um levantamento 
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realizado pela Associação Brasileira de Startups, em 2016, evidencia-se que o número 

de startups cresceu 18,5% em seis meses. Além disso, mostrou que os estados com 

maior concentração são SP e MG (DO ESTADÃO CONTEÚDO, 2016). 

 Todavia, o percentual de startups que entram em falência é notório. A Startup 

Farm realizou o primeiro estudo sobre a mortalidade das startups brasileiras. Com 191 

empresas no portfólio, analisadas entre 2011 e março de 2016, o estudo apontou que 

74% fecham após 5 anos, 67% encerram suas atividades entre 2 a 5 anos de 

funcionamento e 18% em até 2 anos de operação (STARTUP FARM, 2016). 

 O SEBRAE (2016) realizou uma pesquisa que listou os principais motivos para 

o fechamento de uma empresa. Não existe um único fator que influencie na 

sobrevivência de uma empresa. 

Antes da abertura da empresa, as dificuldades estão relacionadas ao tipo de 

ocupação do empresário, pois se o empresário trabalha, a conciliação do emprego 

com a startup pode se tornar complicada. Sendo o emprego a fonte de rede fixa do 

empresário, a startup pode acabar não recebendo a dedicação necessária. Por outro 

lado, a experiência prévia no ramo permite que o empresário saiba o que e como fazer 

com as dificuldades enfrentadas pela startup, já a sua ausência deixa o empresário 

vulnerável perante seus possíveis fornecedores, concorrentes, parceiros e clientes. 

Se o que impulsionou o empresário a abrir e investir na própria startup foi o retorno 

financeiro, ele pode se decepcionar, visto que o retorno ou um lucro significativo 

podem demorar. 

 O planejamento do negócio também é de suma importância para a startup. A 

gestão de negócio permite que o empreendedor tenha uma visão macro da sua 

empresa e perceba o que pode e deve ser melhorado. A falta de capacidade dos 

donos em gestão empresarial é um dos motivos mais comuns para o fechamento das 

startups. 

 Além dos pontos enfrentados antes da abertura da startup, existem também os 

que ocorrem durante a abertura e podem se prolongar por toda a vida da startup. O 

planejamento do negócio requer tempo para o empresário programar o caminho que 

a empresa deve percorrer. Com base no planejamento do negócio definido, o 

gerenciamento do negócio requer habilidades para a gestão empresarial, pois terá 

que aplicar as estratégias no negócio, além de estar em contato direto com os 

recursos humanos e financeiros. 
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 Os fatos citados nos permitem observar que, após a abertura da startup, o 

conhecimento de gestão de processos de negócio é essencial para a sua 

sobrevivência e o seu desenvolvimento. Por outro lado, a sua ausência pode se tornar 

o pontapé inicial para a sua falência. 

 

 Inovação 

A inovação pode ser definida como a introdução no mercado de soluções 

(produto, serviço, metodologias) inéditas ou com funcionalidades novas (ALVES, 

2013). Tidd (2015) define a inovação como a “capacidade de perceber oportunidades 

e transformar em frutos”. Para o SEBRAE (2016), a inovação é uma estratégia 

fundamental para a competitividade de micro e pequenas empresas já consolidadas. 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas (FINEP, 1997). 

Segundo o Manual de Oslo (FINEP, 1997) existem quatro tipos de inovação: 

de produto, de processo, de marketing e organizacional. Uma inovação de produto é 

o lançamento de um produto ou serviço novo ou com uma melhoria que provoque 

mudanças nas funcionalidades ou uso previsto do produto. Um produto ou serviço 

novo é diferente de todos os já existentes. Por outro lado, um produto ou serviço 

melhorado possui uma ou mais características aprimoradas.  

 A inovação de processo pode ser utilizada para reduzir custos, produzir bens 

inovadores ou não e melhorar a qualidade do produto (FINEP, 1997). O Fordismo, 

técnica desenvolvida por Henry Ford em 1908, foi uma inovação de processo. Ao invés 

de manter a produção individual como no Taylorismo, método desenvolvido por 

Frederick Winslow Taylor, no princípio da revolução industrial, inseriu uma esteira 

rolante no processo de produção. Desta forma, os produtos foram padronizados e 

produzidos em grande escala (RIBEIRO, 2015). 

 A inovação de marketing busca aumentar as vendas do produto, seja por meio 

de mudanças na embalagem, forma, aparência ou sabor do produto. Além disso, é 

necessário que esta inovação não tenha sido implementada anteriormente pela 

empresa. Por exemplo, as embalagens de ketchup, condicionadores e hidratantes 
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foram alteradas de modo que ficassem de cabeça para baixo a fim de facilitar a saída 

do produto da embalagem (FINEP, 1997). 

 A inovação organizacional visa reduzir custos administrativos, de transação e 

de suprimentos. É resultado de uma decisão estratégica. O método utilizado não deve 

ter sido implementado anteriormente pela empresa. Esta inovação pode ser utilizada 

para a prática de negócios, no local de trabalho ou nas relações externas (FINEP, 

1997). 

 A inovação também pode ser classificada pelo grau de novidade atingido, 

sendo eles radical ou disruptiva e incremental. A inovação radical ou disruptiva é uma 

inovação que causa grande impacto no mercado e na economia das empresas 

situadas nesse mercado e a empresa geradora foi a primeira a lançá-la em todos os 

mercados (FINEP, 1997). 

 Lemos (2009) define inovação radical como criação e implementação de um 

produto, processo ou forma de organização completamente nova. Além disso, 

complementa afirmando que essa inovação pode estabelecer rupturas estruturais, 

resultando em novos mercados e setores, reduzindo o custo e aumentando a 

qualidade do que já existe.  

Em contrapartida, as inovações incrementais são resultado da implementação 

de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou forma organizacional, que 

não implica em mudanças na estrutura industrial (LEMOS, 2009).  

A inovação é uma das estratégias adotada pelas empresas como uma 

vantagem competitiva (BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009). A vantagem competitiva 

de uma empresa tem origem na sua capacidade de perceber as oportunidades criadas 

pelo lançamento de novos bens ou serviços ou similares com diferenciação no preço 

(BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009). As empresas que buscam sempre inovar 

apresentam o percentual de vendas maior do que os das empresas que não procuram 

implementar a inovação (BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009). 

 

Nesta seção os métodos de gestão da inovação serão abordados e 

conceituados. Na Seção 3.2.1 o Funil da Inovação é explicitado, já na Seção 3.2.2 o 

Stage Gates e na Seção 3.2.3 o Design Thinking é discutido. 
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2.2.1.1  Funil de Inovação 

O funil de inovação, ilustrado na figura 1, é caracterizado pela seletividade de 

projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), apesar de diversas oportunidades de 

desenvolvimento, poucos terão espaço no portfólio da organização (SILVA; BAGNO; 

SALERNO, 2014) Ele é composto por etapas da gestão do ciclo de vida da inovação, 

além da priorização das mais importantes definidas através de marcos. As ideias são 

geradas em cada etapa, mas para seguirem para a próxima, é necessário que elas 

sejam aprovadas pelo filtro de priorização. O funil de inovação é composto por três 

fases e dois filtros. Na primeira fase acontece a geração de ideias e desenvolvimento 

conceitual. Em seguida, o primeiro filtro é aplicado. Após a primeira seleção de ideias, 

acontece a segunda fase onde ocorre o detalhamento e a análise das melhores ideias. 

Então, o segundo filtro é aplicado e os projetos aprovados são desenvolvidos durante 

a terceira fase (SILVA; BAGNO; SALERNO, 2014). 

 

 

O stage gates, que pode ser observado na figura 2, tem como característica o 

entendimento da inovação tecnológica como processo centrado no desenvolvimento 

de novos produtos (NPD) (SILVA; BAGNO; SALERNO, 2014). Define a inovação de 

produto como um processo que pode ser gerenciado. Um processo pode ser dividido 

Figura 1 – Processos de Gestão da Inovação: Modelo do Funil (SILVA et al. ,2014) 
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em etapas (stages) e entre cada stage existe um ponto de controle de qualidade 

(gates). Cada gate possui as suas exigências e para o produto prosseguir para o 

próximo stage ele deve passar pelo gate, ou seja, a entrada de cada stage é o gate. 

Geralmente, este modelo varia de quatro a sete stages e gates. A cada etapa 

percorrida o custo se torna mais alto, as informações se tornam melhores e o risco se 

torna gerenciável (COOPER, 1990).  

Cada gate possui entradas (que podem ser entregáveis para o projeto), critérios 

(itens que servem para julgar o projeto) e saídas (decisões dos portões – 

continua/morre/espere/reciclar). Além disso, os gates possuem gatekeepers 

(porteiros) multidisciplinares e multifuncionais que podem ser gerentes sênior que 

possuem autoridade para aprovar ou declinar os recursos necessários para os 

projetos (COOPER, 1990). 

 

2.2.1.3 Design Thinking 

O Design Thinking é um modelo que incorpora na inovação o conceito de que 

a produção não é somente uma criação, mas sim uma criação centrada no ser 

humano, através de práticas criativas. Em outras palavras, Design Thinking é 

direcionado para o usuário. Ele continuamente considera se o que está sendo criado 

irá responder às suas necessidades (OWEN, 2006) (MACEDO; MIGUEL; FILHO, 

2015).  

As fases do Design Thinking são: inspiração - processo da descoberta; ideação 

– criação, desenvolvimento e teste das ideias; implementação – definição de maneiras 

da ideia chegar no mercado (OWEN, 2006). Estas fases não são lineares e é sugerido 

que o perfil da equipe para o desenvolvimento da ideia seja multidisciplinar. 

Antes da modelagem ser iniciada, foi feita uma pesquisa sobre os métodos mais 

utilizados para a gestão da inovação nas organizações. Dentre as metodologias 

encontradas, o Design Thinking, o Stage Gates e o modelo do Funil serviram como 

Figura 2 - Stage Gates genérico de COOPER (Miguel, 2009) 
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base para a construção e o desenvolvimento dessa modelagem. Sendo o primeiro – 

um dos mais utilizados para gerar inovação dentro de uma startup –  exemplo de 

atividades que devem ser feitas durante a gestão da inovação. Os dois últimos, como 

base para determinar se as etapas já definidas estavam adequadas. 

 

 

3 Gestão de Processos de Negócio (BPM) e Process Thinking 

Os conceitos de processos, BPM e gestão de processos de negócio para startups são 

descritos na Seção 3.1. Na Seção 3.2, é abordado o Process Thinking e seus 

soluções. 

 

 Gestão de Processos de Negócio (BPM)  

Uma empresa é constituída em essência por processos de negócios (COSTA, 

2014). Davenport (1993) define processo como “um conjunto de atividades 

estruturadas e mensuráveis projetadas para produzir resultados para o mercado ou o 

consumidor”. Além de ser uma ordem de trabalho com início e fim, ao longo de tempo 

e espaço com entradas e saídas bem definidas, tem como finalidade atingir os 

objetivos estratégicos da organização (TRKMAN, 2010). 

 Georges (2010) define processos de negócios como “a menor unidade de uma 

empresa que preserva um objetivo nos quais recursos e os processos são 

organizados para este fim” (GARCIA, 2015) (SEETHAMRAJU, 2012). O Guia BPM 

CBOK (ABPMP, 2013), por sua vez, define processo de negócio como “uma 

combinação de atividades que representam a disposição física do trabalho e a forma 

de fazê-lo”. 

Deve-se ressaltar que os processos facilitam a comunicação dentro das 

empresas (COSTA, 2014). Quando bem estruturados e gerenciados, podem oferecer 

redução de custos e aumento de lucratividade ou qualidade. Entretanto, podem 

proporcionar conflitos de interesses entre os departamentos, pois os indivíduos podem 

dar maior importância para a sua área de desempenho e não aos processos como um 

todo (COSTA, 2014). 
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 A gestão dos processos de negócio (do inglês Business Processes 

Management – BPM) pode ser definida 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” (ABPMP, 2013). 

 Por outro lado, Capote (2012) considera BPM como uma disciplina de gestão 

organizacional, que vai além de diagramas, redução de lucro ou custos, pois 

proporciona mudanças:  

 “Gerenciamento de processos de negócios é mais que diagramas, 

procedimentos, tecnologias, redução de custos e lucros. BPM é um 

habilitador de mudanças. BPM é uma mudança de mentalidade, cada um de 

nós desenvolve e leva para o nosso cotidiano na forma de ações 

holisticamente responsável. Ela nasce com o profissional, permeia a 

organização e se espalha pela sociedade.” 

 O BPM permite a modelagem, alteração, melhoria e inovação de um processo  

(MARIANO, 2012). O BPM ultrapassa os limites da definição, do desenho e da 

implantação do processo. Ele controla, supervisiona e assegura que os processos 

estejam alinhados com a estratégia da organização e a satisfação dos clientes 

(SMITH; FINGAR, 2006). Mariano (2012) complementa afirmando que: “envolve 

definições de alta tecnologia, melhoria, inovação e gestão end-to-end de processos 

de negócios, de maneira a criar valor e permitir à organização atender seus objetivos 

de negócios com mais agilidade”. 

 Além de especificar os processos e seus componentes, o BPM detalha o custo, 

o recurso e o tempo necessário para cada um. Desta forma, é possível inferir análises 

e cenários de possíveis melhorias para os processos (MARIANO, 2012) (SMITH; 

FINGAR, 2006). 

 O modelo de referência para BPM da ABPMP (2013) define o ciclo de vida do 

BPM como: planejamento e estratégia que promove uma visão holística da 

organização; modelagem; análise; alteração ou criação de novos processos; e a 

proposta de melhoria contínua dos processos (MÜCKENBERGER et al., 2013). 
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 Outro modelo de ciclo de vida de BPM é composto por seis fases, exemplificado 

na Figura 3 (ENGIEL, 2014):  

a) Projeto: nesta fase inicial, se planeja o projeto de BPM na organização, definindo 

também o método, o meta-modelo, a notação e a ferramenta; 

b) Modelagem: nesta fase, ocorre o levantamento de processos, que são detalhados 

em modelos e, posteriormente, validados a fim de verificar sua corretude e 

completude;  

c) Simulação: nesta fase, os processos são testados para verificar se eles serão 

executados da maneira prevista ou se poderão ocorrer possíveis filas ou gargalos; 

d) Execução: nesta fase, os processos são implantados e institucionalizados; 

e) Monitoramento: nesta fase, ocorre acompanhamento dos processos por meio de 

indicadores de desempenho para verificar a ocorrência de desvios; 

f) Melhoria: nesta fase, após a análise da situação atual (AS-IS) dos processos, as 

melhorias são sugeridas e o processo futuro (TO-BE) é modelado. 

 De certa forma, BPM também contribui para trazer inovação para a 

organização, melhoria no serviço, redução de custos e lucro, redução de erros e 

desperdícios, melhoria de relacionamento com o cliente, melhoria de serviço e 

produtos, além do autoconhecimento, pois a empresa consegue perceber os pontos 

de melhoria e alinhar as definições estratégicas com os seus objetivos (CAPOTE, 

2012). BPM é crucial para todo e qualquer tipo de empresa. Saber gerir os próprios 

processos permite que a organização tenha uma visão holística do próprio negócio. 

 

Figura 3 – Ciclo de Vida de BPM (ENGIEL, 2014) 
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 O BPM tradicional exige tempo, esforço e investimentos, que na maioria das 

vezes, as startups não conseguem dedicar, devido ao cenário extremamente 

competitivo e incerto no qual estão inseridas (MAGDALENO, 2014b).   

 Maschka (2014) realizou uma entrevista com 3 especialistas sobre os 

benefícios que a modelagem de processos de negócio pode oferecer para estas 

organizações: redução de retrabalho, facilidade com as mudanças do mercado, 

agilidade nos processos, melhor distribuição das responsabilidades, redução de 

custos, melhora a qualidade dos produtos e dos serviços ao cliente. 

 Os fatores que inibem a implementação da BPM nas startups podem ser 

organizacionais, tecnológicos, ambientais ou individuais. Os organizacionais 

abrangem: ausência de clareza estratégica, resistência às mudanças devido ao medo 

e falta de espírito de equipe. Os tecnológicos são: ausência de ferramentas e métodos 

para o suporte e visualização de processos, ausência de métricas de desempenho de 

processos, diferença entre os processos desenhados e executados, dificuldade de 

identificar os processos e dificuldade de adaptar as tarefas ao BPM. Os ambientais 

incluem: dificuldade de pessoal com as habilidades necessárias para a 

implementação da BPM, falta de empresas que ofereçam serviço de BPM e a pressão 

competitiva. Por fim, os individuais compreendem: falta de conhecimento padrão de 

BPM entre funcionários, empresas e especialistas, falta de suporte da alta gerência e 

falta de compreensão das vantagens de BPM (IMANIPOUR; TALEBI; REZAZADEH, 

2012). 

 Outros fatores que dificultam a prática de BPM nas startups é o baixo ou 

inexistente conhecimento sobre metodologias baseadas em processos. Além disso, a 

dificuldade dos empreendedores em mensurar os benefícios financeiros que BPM 

pode trazer e a falta de apoio da alta gestão (MASCHKA, 2014).  

 No cotidiano corrido, incerto e extremamente competitivo de uma startup, a sua 

implementação é encarada com receio, pois exige tempo, esforço e recursos para a 

melhoria dos processos (MAGDALENO, 2014b). Desta forma, BPM se torna uma 

abordagem mais acessível para as grandes empresas, que possuem uma capacidade 

maior de investimento. Entretanto, a necessidade de gerir os processos não diminuiu 

ou foi solucionada devido a não implementação de BPM. Uma alternativa para 

solucionar este problema é o Process Thinking, que será discutido na próxima seção. 
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 Process Thinking – Gestão de Processos de Negócio para startups 

O Process Thinking é uma abordagem - menos complexa e burocrática que o 

BPM tradicional – voltada especificamente para as startups, Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPMEs). Sua proposta é repensar os processos mais importantes 

destas organizações de forma ágil, lúdica e inovadora. Desta forma, a Gestão de 

Processos de Negócios se torna mais acessível para o empreendedor, tornando-se 

parte do cotidiano dessas empresas (MAGDALENO et al., 2017). 

 O Process Thinking (MAGDALENO, 2014b) é resultado da combinação entre o 

BPM Ágil e o Service Design Thinking (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014). BPM Ágil 

(LOHMANN; VIEIRA, 2018) é a combinação de BPM tradicional com a adaptação e 

inclusão no ciclo de BPM das práticas dos métodos de desenvolvimento ágeis, como 

o Scrum ou XP (Extreme Programming) (BECK, 2004). Um dos benefícios desta 

metodologia é a capacidade dos processos de aceitar e responder rapidamente às 

mudanças (PUHLMANN, 2013), (MAGDALENO, 2014c). O Service Design Thinking  

é uma abordagem centrada na criação experiência de serviços úteis e agradáveis 

sobre a perspectiva do usuário. O Service Design Thinking é baseado nos princípios 

do lúdico, centrado no usuário, co-criativo, sequenciado, utiliza evidências e analisa a 

empresa de maneira holística (STICKDORN; SCHNEIDER, 2012). 

 

 

O Process Thinking1 possui as seguintes soluções para auxiliar na Gestão de 

Processos de Negócios: Consultoria, Cards Kit e Treinamento, como pode ser 

observado na figura 4.  

A consultoria é um serviço diferenciado para as empresas que precisam de 

apoio externo para discutir situações específicas do seu processo e obter orientações 

sobre como implementar as melhorias dos processos. Este serviço oferece uma 

análise dos processos com especialistas em BPM, inovação e empreendedorismo, 

além de propostas de melhorias específicas para a empresa (MAGDALENO, 2014b). 

                                                
1 Process Thinking - https://www.processthinking.com.br  

https://www.processthinking.com.br/
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 O cards kit corresponde a um conjunto de cartas que propõe questionamentos 

sobre cada um dos 10 macroprocessos comuns a uma startup ou MPME. Desta forma, 

estimula o empreendedor a um raciocínio para a melhoria dos próprios processos. 

Além disso, este gestor tem acesso a dicas de templates, exemplos, ferramentas, 

vídeos, cursos, livros e etc. para implementar as melhorias percebidas. Este método 

permite que o empreendedor seja independente e construa seu próprio caminho e 

soluções para seus processos (MAGDALENO, 2014b). 

 O treinamento é feito por meio de workshops colaborativos. Um instrutor propõe 

desafios comuns aos principais processos das startups para os empreendedores em 

um ambiente colaborativo, ensinando de maneira lúdica os conceitos mais 

importantes de Gestão de Processos. Os empreendedores têm a oportunidade de 

trocarem experiências, dicas e sugestões, enriquecendo seu portfólio de soluções 

(MAGDALENO, 2014b). 

 

 

 O Process Thinking possui um mapa (Figura 5) com os dez principais 

macroprocessos comuns entre as startups para auxiliá-las a terem uma visão geral 

dos seus processos. Este mapa é composto por 10 macroprocessos, sendo 

segregados em 3 tipos de macroprocessos: gestão, negócios e apoio (MAGDALENO 

et al., 2017).  

 Os macroprocessos de gestão, governam a organização e são divididos em 

processos de Estratégia e de Gestão da Inovação (MAGDALENO et al., 2017): 

Figura 4 – Soluções do Process Thinking (www.processthinking.com.br) 

http://www.processthinking.com.br/
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• Estratégia - define os objetivos e a estratégia da startup. Processos: Manter Plano 

Estratégico e Manter Plano de Negócios; 

• Gestão da Inovação - permite que a empresa responda de maneira rápida às 

oportunidades internas e externas, além utilizar a criatividade para novos produtos 

ou serviços. Processos Entender Problema, Buscar Ideias, Selecionar Ideias, 

Implementar Ideias e Lições Aprendidas. 

 Os processos de negócios estão relacionados à transformação de bens e 

serviços da organização: 

• Produtos - aborda todo o processo de desenvolvimento do produto até a sua 

entrega ao cliente. Processos: Desenvolvimento de Produto, Entrega de Produtos, 

Suporte; 

• Serviços – é semelhante ao de Produto, é preciso planejar a principal característica 

do serviço e definir como será lançado com boa qualidade e rapidez. Processos: 

Desenvolvimento de Serviços, Prestação de Serviços. 

 Os processos de apoio são processos que apoiam a organização, divididos em 

Administração, Marketing, Finanças, Tecnologia da Informação, Vendas e Qualidade: 

• Administração - permite que os empreendedores tenham uma visão clara do 

cotidiano da organização, desde a performance operacional das tarefas, a verificar 

se a startup está de acordo com as leis. Processos: Manter RH, Obter Assessoria 

Jurídica, Manter Estoque e Manter Serviços Gerais; 

• Marketing - permite que os produtos e serviços sejam conhecidos pelo público. 

Processos: Analisar Mercado, Gerir Planejamento de Marketing, Gerir Marca, Gerir 

Conteúdos, Gerir Mídias Sociais, Gerir Propaganda e Publicidade, Gerir 

Comunicação Institucional e Manter Assessoria de Imprensa; 

Figura 5 – Mapa de Processos do Process Thinking (MAGDALENO et al., 2017) 
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• Finanças - responsável por todas as taxas, contratos e contas da startup. 

Processos: Elaborar Orçamento, Manter Fluxo de Caixa e Pagamento, Obter 

Financiamento e Manter Contabilidade; 

• Tecnologia da Informação - serve para dar suporte às aplicações e à estrutura das 

operações. Processos: Gestão de Infraestrutura, Gerenciamento de Aplicativos, e 

Manutenção de Página; 

• Vendas - responsável pelo alcance dos produtos e serviços até os clientes. 

Processos: Prospectar Clientes, Participar de Eventos, Gerir Contatos, Gerir 

Parcerias e Manter Relacionamento com os Clientes; 

• Qualidade - garante a qualidade dos produtos os serviços. Processos: Estabelecer 

Padrões de Qualidade e Verificação de Qualidade. 

 Cada um dos dez processos é detalhado em um fluxo de processos (Figura 6) 

e modelado com a notação do Process Thinking (Figura 7).  

 

 

 

 

 

Figura 6 – Fluxo de processo com a notação do Process Thinking 
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 A notação tradicional da BPM, a BPMN (Business Process Modeling Notation), 

é uma notação criada pelo Business Process Management Initiative (BPMI), divulgada 

em maio de 2004. Além disso, tem o objetivo de criar o diagrama de modelo de 

processos de negócio (Business Process Diagrams - BPD) (TESSARI, 2014). A BPMN 

é complexa e não é de fácil entendimento para os usuários que não possuem o devido 

treinamento. No cenário das startups, essa notação dificulta a compreensão por parte 

dos empreendedores do processo modelado, além de consumir tempo e capital para 

aprendizado. O Process Thinking propõe uma notação própria, menos complexa e 

com artefatos intuitivos para facilitar o entendimento dos processos (MAGDALENO et 

al., 2017).  

 

 

 O cinto de utilidades (Figura 8) oferece templates, aplicativos, guias, exemplos, 

livros, vídeos e cursos para suporte da implementação ou manutenção dos processos 

do Process Thinking pelos usuários. Cada processo possui seu próprio Cinto de 

Utilidades, com o conjunto de artefatos necessários para a realização do processo na 

startup. Desta forma, os empreendedores adquirem um conhecimento mais 

aprofundado dos documentos utilizados no processo e, em consequência, 

compreendem de maneira completa todo o processo que será implementado 

(MAGDALENO et al., 2017). 

Figura 7 – Cheat sheet com Descrição dos elementos visuais da notação do Process 

Thinking (MAGDALENO et al., 2017) 
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As colunas do Cinto de Utilidades representa cada um dos artefatos gerados em cada 

processo. As linhas representam uma modalidade ou exibição desse artefato, como 

por exemplo, um livro que explique a construção, um template para o preenchimento 

ou um exemplo para dar suporte.  

  Considerações Finais  

 As startups são empresas que vivem em um cenário de extrema incerteza e 

necessitam estar sempre inovando. Apesar de existir um cenário propício para a sua 

criação no Brasil, as startups possuem uma taxa de mortalidade expressiva - em 

média uma startup sobrevive no país por 5 anos. Os motivos podem ser diversos e, 

geralmente, não são isolados. Eles podem ser uma combinação de estruturação das 

startups no país e habilidades do empreendedor, principalmente o conhecimento de 

gestão de processos de negócio. 

 Entende-se que todo trabalho realizado dentro de uma empresa faz parte de 

algum processo (GRAHAM; LEBARON, 1994) (GONÇALVES, 2000) e que os 

processos devem ser controlados constantemente, pois são essenciais para que a 

Figura 8 - Cinto de Utilidades do Process Thinking: MacroProcesso Estratégia (MAGDALENO 

et al., 2017) 
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organização alcance as suas metas e objetivos (COSTA, 2014). BPM permite que os 

processos sejam vistos de maneira holística, de forma que o empreendedor identifique 

o que deve ser melhorado ou descontinuado para o crescimento da startup. Desta 

forma, BPM fornece muitos benefícios para a organização (MULLER, 2003). 

 BPM é uma prática complexa que modela, analisa, otimiza e proporciona 

melhoria contínua para os processos, resultando em diversos benefícios para a 

organização, quando implementada de maneira bem-sucedida. Além disso, permite 

que a organização perceba as forças e as fraquezas do seu negócio.  

 No cotidiano corrido, incerto e extremamente competitivo de uma startup, a sua 

implementação é encarada com receio, pois exige tempo, esforço e recursos para a 

melhoria dos processos (MAGDALENO, 2014a). Desta forma, a Gestão de Processos 

de Negócios se torna uma abordagem mais acessível para as grandes empresas, que 

possuem uma capacidade maior de investimento.   

 O Process Thinking é uma solução que proporciona a implementação de 

BPM nas startups de maneira mais simplificada e menos burocrática, focando apenas 

nos macroprocessos fundamentais que uma startup possui. Atualmente, apenas o 

macroprocesso de Estratégia possui a modelagem do seu fluxo e o cinto de utilidade 

definido. Percebendo a importância da inovação para a sobrevivência e diminuição do 

índice de mortalidade das startups, este trabalho se propõe a modelar o 

macroprocesso de Gestão da Inovação e elaborar o seu Cinto de Utilidades. 
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4 Macroprocesso de Gestão da Inovação 

Neste capítulo, a modelagem do macroprocesso de Gestão da Inovação e a 

construção do cinto de utilidades serão explicados. Na Seção 3.1 o conceito de 

inovação será discutido. As abordagens de Gestão da Inovação serão exemplificadas 

na Seção 3.2. Na Seção 3.3, é apresentado o desenvolvimento da solução proposta 

pelo trabalho através da modelagem do macroprocesso de Gestão da Inovação será 

abordada. A Seção 3.4 é dedicada ao Cinto de Utilidades criado para o suporte da 

implementação do macroprocesso citado. 

 

 Modelagem do Macroprocesso de Gestão da Inovação    

Percebendo a importância da inovação para a sobrevivência das startups, este 

trabalho seleciono o Macroprocesso de Gestão da Inovação, dentre os 

macroprocessos essenciais no Mapa de processos do Process Thinking 

(MAGDALENO et al., 2017), que pode ser observado na figura 9. 

 Com o intuito de tornar a gestão da inovação em uma startup mais tangível, 

este trabalho se propôs a realizar a modelagem deste macroprocesso. O 

macroprocesso de Gestão da Inovação é subdividido em cinco processos, como pode 

ser visto na figura 10, sendo eles: Entender problema; Gerar ideias; Selecionar ideias; 

Implementar ideias; Listar lições aprendidas.  

 

Figura 9 – Mapa de processos do Process Thinking (MAGDALENO et al., 2017) 
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Foi desenvolvida uma Ficha de Processos que permitiu uma visão resumida e 

de alto nível dos objetivos (o que se pretende fazer ou onde se pretende chegar ou 

qual o resultado pretendido com esse processo o empreendedor terá), principais 

atividades (o que deve ser feito ou como deve ser feito para atingir o objetivo), insumos 

ou fornecedores (existe a necessidade de algo ou alguém para auxiliar a realização 

desse objetivo) e por fim produtos ou clientes (qual é o resultado ou quem será 

beneficiado com esse objetivo), para cada processo que pode ser observada na figura 

11. 

Na Seção 3.3.1 o processo Entender problema será abordado, na 3.3.1 o 

processo Gerar ideia(s) será discutido. O processo Selecionar ideia(s) será explicado 

na Seção 3.3.3. A Seção 3.3.4 apresenta o processo Implementar ideia(s). E por fim, 

a Seção 3.3.5 explicita o último processo o de Listar lições aprendidas.  

 

 

Este processo foi construído para auxiliar os empreendedores a identificarem 

as necessidades e compreenderem o mercado em sua totalidade, as tecnologias já 

existentes e as soluções já implementadas. Para a definição de atividades deste 

processo a Ficha de Processos foi construída e pode ser vista na figura 12. A 

modelagem deste processo utilizou a ficha definida como base para realizar o 

desenho do processo e tornar a visão do processo mais detalhada e ilustrada – figura 

13.

Figura  10 – Macroprocesso de Gestão da Inovação processos do Process Thinking 

(MAGDALENO et al., 2017) 
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Figura 11 – Diagrama de Ficha de Processos (MAGDALENO; ENGIEL, 2018) 
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As atividades desse processo são:    

 Definir equipe de projeto: o(s) empreendedor(es) deve(m) definir uma equipe 

de projeto, se possível, com caráter multidisciplinar. Pois, diferentes perfis 

capturam percepções distintas de um mesmo cenário. A equipe deve ser 

composta de indivíduos alinhados com o objetivo da empresa e com habilidade 

para tomada de decisão. Além disso, com o perfil empreendedor, criativo e 

tolerante a riscos. Através da interação dessa equipe, as ideias serão 

formadas. Os perfis sugeridos compreendem habilidades de marketing, design, 

gerência de projeto, finanças e desenvolvimento da solução; 

 Definir desafio: a equipe de projeto e/ou o empreendedor deve(m) tentar 

responder a seguinte pergunta: “Como podemos oferecer um serviço/produto 

melhor para o cliente?”. 

 Criar Cartões de Insights: insights são reflexões ou oportunidades 

identificadas, pela equipe de projeto, durante a definição do desafio e 

identificação do público alvo. Insights também podem ser observações ou 

inputs mais detalhados sobre o conceito. Transformar os insights em cartões 

com um título que resume o insight e o texto de origem; 

 Criar Diagrama de Afinidades: os Cartões de Insights devem ser agrupados, 

pela equipe de projeto, por similaridade, dependência ou proximidade; 

 Definir Critérios Norteadores: Critérios Norteadores são diretrizes limitantes 

e aspectos que não devem ser perdidos ao longo do projeto. Servem para 

identificar quais ideias são mais adequadas para o desafio definido. A equipe 

de projeto deve utilizar o Diagrama de Afinidades para perceber os Critérios 

Norteadores. Eles também podem surgir através do escopo do projeto e por 

direcionamento do cliente. Além disso, a equipe de projeto deve utilizar o Plano 

de Negócios para aprimorar os Critérios Norteadores.
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Figura 12 – Ficha de processo Entender problema 
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Figura 13 – Modelagem do processo  Entender problema. 
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Este processo prepara e conduz a criação de ideias para solucionar a 

problemática identificada e compreendida no processo anterior, Entender problema. 

Na figura 14, a ficha de processos pode ser vista e na figura 15 a modelagem deste 

processo.  

As atividades desse processo são:    

  Realizar sessão de Brainstorming: subprocesso “Realizar sessão de 

Brainstorming”; 

 Criar Cardápio de Ideias: a equipe de projeto deve consolidar as ideias 

geradas durante o brainstorming. Organizar as ideias em forma de menu ou em 

cartas de um baralho. Podem ter espaços em branco para anotações das ideias 

atuais ou para ideias futuras; 

 Criar Matriz de Posicionamento: a equipe de projeto deve criar uma Matriz 

de Posicionamento com os Critérios Norteadores e as ideias do Cardápio de 

Ideias, e fazer uma pontuação de 0 à 10, sendo zero: “não se adequa em nada” 

e dez: “se adequa completamente”, para ranquear o quanto as ideias se 

adequam aos Critérios Norteadores. Por fim, as ideias devem ter as suas 

pontuações calculadas ao total; 

 Subprocesso: Realizar sessão de Brainstorming – Figura 16 

o Definir lista de participantes: a equipe de projeto deve definir o 

moderador. O moderador precisa ser alguém que tenha domínio sobre 

a técnica de Brainstorming. Acrescentar a equipe de projeto e, caso 

necessário, incluir também usuários; 

o Providenciar espaço: o moderador deve reservar uma sala que tenha 

espaço para todos os participantes e a infraestrutura necessária como, 

por exemplo, flipchart, canetas e post-its; 

o Definir tempo de duração da sessão: o moderador deve definir um 

tempo de duração para a sessão de brainstorming. Em média, uma 

sessão de 1 a 2 horas pode gerar mais de cem ideias; 
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o Convidar participantes: o moderador deve convidar os participantes. 

No caso dos usuários, talvez seja mais eficaz oferecer uma recompensa 

pela participação; 

o Fixar desafio e Diagrama de Afinidades em um local visível: escolher 

um local visível para todos os participantes e fixar o desafio e o Diagrama 

de Afinidades; 

o Escrever ideias: depois que a sessão de brainstorming é iniciada, o 

moderador deve anotar as ideias dos participantes.
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Figura 14 – Ficha de processo Gerar ideias 
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Figura 15 – Modelagem do processo  Gerar ideia(s) 
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Figura 16 – Modelagem do processo  Gerar ideia(s) – subprocesso Realizar sessão de Brainstorming 
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Este processo escolhe uma ou mais ideias geradas no processo predecessor, 

Gerar ideias. A ficha de processos pode ser vista na figura 17 e a modelagem na figura 

18. 

As atividades desse processo são:    

 Selecionar ideias: a equipe de projeto deve selecionar as ideias que possuem 

a pontuação acima da média na Matriz de Posicionamento. 

 Definir Critérios de viabilidade: a alta gerência e a equipe de projeto devem 

se reunir para definir quais serão os critérios de viabilidade para a solução e o 

peso que cada um terá. Podem ser aplicados todos os critérios sugeridos ou 

selecionar os que se adequam ao cenário atual. Os critérios sugeridos são: 

o Necessidade de demanda – mede se o mercado possui um cenário 

favorável para a solução ser lançada e se existem clientes que 

necessitem dessa solução; 

o Grau de inovação – analisa as soluções já existentes e a solução que 

será criada. Se ela realmente é diferente e inovadora em comparação 

às suas concorrentes. E quais as vantagens competitivas que pode 

resultar para a empresa; 

o Viabilidade – mede se a organização consegue arcar com o 

investimento necessário para o desenvolvimento da solução, se possui 

ou não a tecnologia, know how e mão de obra necessários; 

o Alinhamento Estratégico – mede qual a proximidade da solução com 

o(s) objetivo(s) estratégico(s) da empresa;    

o Grau de Exequibilidade – mede se a organização consegue executar 

as mudanças sugeridas. 

 Definir escala de julgamento: a alta gerência e a equipe de projeto devem 

definir a escala de julgamento, para a pontuação das ideias em cada critério de 

viabilidade. Os itens sugeridos são: muito bom (5), bom (4), regular (3), fraco 

(2) e muito fraco (1); 

 Criar Análise de Viabilidade de Ideias: a alta gerência e a equipe de projeto 

devem utilizar os Critérios de Viabilidade e a Escala de Julgamento para 
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verificar as ideias com pontuação acima da média na Matriz de 

Posicionamento; 

 Escolher ideia(s): a alta gerência e a equipe de projeto devem utilizar a Análise 

de Viabilidade de Ideias para escolher as ideias com melhores pontuações; 

 Prototipar ideias: subprocesso “Prototipar ideias”; 

 Testar protótipos: Subprocesso “Realizar teste piloto”; 

 Escolher protótipo(s): a equipe de projeto deve escolher utilizar o teste de 

protótipo para definir qual será o(s) protótipo(s) selecionados; 

 Divulgar ideia(s) selecionada(s): a equipe de projeto deve divulgar para os 

colaboradores e criadores qual(is) foi(ram) a(s) ideia(s) selecionada(s) para o 

desenvolvimento da solução; 

 Subprocesso: Prototipar ideias – figura 19 

o Definir tipo de protótipo: a equipe de projeto deve definir qual a melhor 

forma de protótipo que combina com a organização e se adequa às 

ideias (Papel, Modelo de volume, Encenação, Storyboard e Protótipo de 

serviços): 

- Protótipo de Papel: protótipo de baixa qualidade, simples, barato 

e de fácil confecção. Além disso, dá suporte para ideias e 

alternativas de design; 

- Protótipo de Modelo de Volume: representação de produto com 

nível de fidelidade variado entre baixa (com poucos detalhes) e 

alta (semelhante ao produto final). Pode ser feito com papel, 

massa de modelar, ou materiais mais elaborados para simular 

textura ou funcionalidade do protótipo; 

- Encenação: simulação de uma interação de uma pessoa com a 

máquina ou um diálogo simples que simula o aspecto de um 

serviço; 

- Storyboard: representação de uma estória através de quadros 

compostos por desenhos, colagens ou fotografias; 
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- Protótipo de serviços: simulação de artefatos materiais, 

ambiente ou relações interpessoais que representem um ou mais 

aspectos de um serviço. 

o Criar protótipos de baixa qualidade: a equipe de projeto deve se 

dividir e formar equipes de protótipo com os geradores das ideias. 

Podem ser criados protótipos de baixa qualidade. O importante é que as 

equipes foquem nas características mais marcantes da ideia e trabalhem 

com poucos detalhes; 

o Analisar protótipos de baixa qualidade: a equipe de projeto deve 

analisar cada protótipo de baixa qualidade e sugerir mudanças para 

torná-lo mais atrativo; 

 Subprocesso: Testar Protótipo – figura 20  

o Definir objetivos e interesses que guiam o teste: cada equipe de 

protótipo deve definir quais resultados deseja alcançar e o que deseja 

despertar nos participantes com o teste; 

o Planejar teste: cada equipe de protótipo deve definir a quantidade e o(s) 

participante(s). É aconselhável que o(s) participante(s) não tenham 

participado da criação do protótipo, assim as suas críticas terão maiores 

possibilidades de serem imparciais. Deve definir a data, o local, o horário 

e estipular um tempo de duração para a realização do teste. Também 

deve escolher uma recompensa que será oferecida aos participantes do 

teste. Pode ser um chocolate, um vale brinde, algo relacionado ao 

protótipo. Lembrando que esta recompensa é opcional; 

o Convidar participantes: cada equipe de protótipo deve convidar o(s) 

participante(s) e informar a data, o local, o horário e o tempo aproximado 

de duração do teste. Este convite pode ser via e-mail ou pessoalmente; 

o Selecionar e organizar tarefa(s) a ser(em) testada(s): cada equipe de 

protótipo deve listar a(s) tarefa(s) que deve(m) ser testada(s) e organizá-

la(s) em ordem de importância e incluindo as suas sequências. Por 

exemplo, caso uma atividade A seja muito importante, mas a sua 

sequência seja B e C, estas também devem ser listadas. As ideias 

seguidas de suas sequências mais importantes devem ser selecionadas; 
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o Preparar ambiente para teste: cada equipe de protótipo deve preparar 

o seu local para receber os participantes, com cadeiras, mesas, projetor 

e etc. Caso o teste seja online, a equipe deve enviar o link para que os 

participantes realizem o teste; 

o Definir método para avaliação de protótipo: cada equipe de protótipo 

deve definir um ou combinar mais de um método para a avaliação da 

usabilidade (Métodos Baseados em Usuários ou Métodos Baseados em 

Especialistas), que seja mais adequado para o seu teste: 

1. Métodos Baseados em Usuários: os usuários realizam tarefas 

com o protótipo e os avaliadores utilizam os resultados dos testes 

para análise; 

2. Métodos Baseados em Especialistas: os especialistas analisam a 

interação usuário – solução. 

o Executar teste: cada equipe de protótipo deve realizar o teste, 

permitindo que o(s) participante(s) executem a(s) tarefa(s), e ao final 

gerar o teste de protótipo.  
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Figura 17 – Ficha de processo Selecionar ideia(s) 
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Figura 18 – Modelagem do processo  Selecionar ideia(s) 
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Figura 19 – Modelagem do processo  Selecionar ideia(s) – subprocesso Prototipar ideias 
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Figura 20 – Modelagem do processo  Selecionar ideia(s) – subprocesso Testar protótipos 
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Após a Seleção da(s) ideia(s), esta(s) deve(m) ser desenvolvida(s), o processo 

Implementar ideia(s) é responsável por especificar um conjunto de atividades que 

juntas realizam e concluam essa tarefa. A Ficha de Processos pode ser vista na figura 

21 modelagem pode ser observada na figura 22. 

As atividades desse processo são:    

 Listar recursos: a equipe de projeto deve listar todos os recursos necessários 

para o desenvolvimento da solução. Eles podem ser recursos humanos, 

logísticos ou de produção e financeiros; 

 Criar Canvas para Ideia(s): a equipe de projeto deve utilizar o Protótipo e o 

Teste de Protótipo para criar um Canvas para cada ideia; 

 Rever Plano Estratégico: a equipe de projeto deve verificar se o Plano de 

Estratégico e o Canvas da Ideia estão em harmonia; 

 Rever Plano de Negócio: a equipe de projeto deve verificar se o Plano de 

Negócio; 

 Estabelecer parcerias: a equipe de projeto deve estabelecer as parcerias 

chaves indicadas no Canvas da Ideia; 

 Planejar projeto: a equipe de projeto deve construir o Plano de Projeto. Ver 

processos sobre Produtos ou Serviços do Process Thinking para mais detalhes 

sobre como realizar esta atividade; 

 Executar projeto: a equipe de projeto deve utilizar o plano de projeto para 

desenvolver o projeto de construção do produto ou serviço. Ver processos de 

Produtos ou Serviços do Process Thinking para mais detalhes sobre como 

realizar esta atividade; 
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Figura 21 – Ficha de processo Implementar ideia(s) 
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Figura 22 – Modelagem do processo Implementar ideia(s) 



 

47 

 

 

 

 É importante que todo conhecimento adquirido durante o processo não seja 

esquecido ou perdido com o tempo. O processo Listar lições aprendidas propõe a 

reflexão de todas as ações que contribuíram positivamente e que devem ser repetidas 

no futuro. Além disso, mencionar e analisar as ações que devem ser evitadas. A ficha 

de processos deste processo pode ser observada na figura 23 e na figura 24 uma 

versão da modelagem do processo. 

As atividades desse processo são:    

 Preparar sessão de lições aprendidas: convidar os participantes do projeto para 

reflexão do que aconteceu durante o macroprocesso; 

 Realizar sessão de lições aprendidas: executar uma reunião com os 

participantes do projeto; 

 Documentar lições aprendidas: salvar em um repositório as reflexões; 

 Divulgar lições aprendidas: compartilhar com todos da instituição as lições 

aprendidas. 
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Figura 23 – Ficha de processo Listar lições aprendidas 
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Figura 24 – Modelagem do processo Listar lições aprendidas 
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 Cinto de Utilidades 

O cinto de utilidades é uma ferramenta para auxiliar os empreendedores a 

utilizarem um determinado macroprocesso. Neste trabalho, a Gestão da Inovação teve 

seu próprio cinto de utilidades desenvolvido – figura 25. 

Este artefato oferece templates; cursos; livros; documentos; exemplos; passo-

a-passo; aplicativos e vídeos sobre as técnicas e os documentos que serão 

produzidos pelos próprios empreendedores (MAGDALENO et al., 2017). Desta forma, 

o usuário poderá escolher dentre o leque de opções selecionadas qual lhe atende 

melhor. Todos os recursos podem ser vistos no Apêndice deste trabalho. Este cinto 

de utilidades é composto pelos seguintes recursos: 

 Inovação – é o conceito base do processo. Desta forma percebe-se que é 

importante que o empreendedor possua noções básicas de inovação; 

 Desafio – artefato produzido no processo de Entender o problema. É a 

definição do problema identificado, buscando responder a seguinte 

pergunta: “Como podemos oferecer um serviço/produto melhor para o 

cliente?” 

 Brainstorming – técnica utilizada para gerar um grande volume de ideias, 

que é utilizada no processo de Gerar ideias; 

 Cartões de Insights – insights são reflexões ou oportunidades identificadas, 

pela equipe de projeto, durante a definição do desafio e identificação do 

público alvo. Também podem ser observações ou inputs mais detalhados 

sobre o conceito. Os insights são transformados em cartões com um título 

que resume o insight e o texto de origem, são criados também no processo 

de Entender o problema; 

 Diagrama de Afinidades – agrupamento dos Cartões de Insights por 

similaridade, dependência ou proximidade, definidos no processo de 

Entender o problema; 

 Critérios Norteadores – Critérios Norteadores são diretrizes limitantes e 

aspectos que não devem ser perdidos ao longo do projeto, último artefato 

produzido no processo de Entender o problema. Servem para identificar 

quais ideias são mais adequadas para o desafio definido. O Diagrama de 

Afinidades deve ser utilizado para perceber os Critérios Norteadores. Eles 
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também podem surgir através do escopo do projeto e por direcionamento 

do cliente. Além disso, o Plano de Negócios para aprimorar os Critérios 

Norteadores; 

 Cardápio de Ideias – consolidação e organização das ideias geradas em 

formato de menu ou cartas de um baralho durante o brainstorming. Este é 

o primeiro artefato produzido pelo processo Gerar ideias; 

 Matriz de Posicionamento – é uma matriz que utiliza os Critérios 

Norteadores e as ideias do Cardápio de Ideias, para fazer uma pontuação 

de 0 à 10, sendo 0: “não se adequa em nada” e 10: “se adequa 

completamente”, para ranquear o quanto as ideias se adequam aos 

Critérios Norteadores. Artefato construído devido a necessidade de pontuar 

as ideias e expor os pontos de forma organizada, utilizado no processo de 

Gerar ideias; 

 Análise de Viabilidade de Ideias – artefato utilizado no processo de 

Selecionar ideias. Matriz que utiliza os Critérios de Viabilidade e a Escala 

de Julgamento para pontuar as ideias geradas; 

 Protótipo – pré solução para testar e validar a ideia, artefato feito no 

processo de Selecionar ideias;  

 Teste de Protótipo – teste e validação da pré solução da ideia, para a 

realização desse teste, foi sugerido um roteiro de teste que deve ser seguido 

para facilitar a aplicação do teste, durante o processo Selecionar ideias; 

 Plano de Projeto – documento com o planejamento do projeto, utilizado no 

processo de Implementar ideias; 

 Lições Aprendidas – documentação de ações que contribuíram de maneira 

positiva e devem ser repetidas futuramente e ações que devem ser 

evitadas, artefato utilizado no processo de Listar lições aprendidas; 

 Base de Conhecimento – repositório das Lições Aprendidas, utilizado, 

também no processo de Listar Lições aprendidas. 
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Figura 25 – Cinto de Utilidades (recorte de uma parte do Cinto de Utilidades) 
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 Considerações Finais  

Com o cenário competitivo, as startups precisam estar sempre inovando, 

visando a sua sobrevivência. Observando que a inovação é de grande importância, 

diferentes autores desenvolveram modelos que pudessem auxiliar a implementação 

e desenvolvimento do processo de gestão da inovação nas organizações, como o 

método do Funil, o State Gates e o Design Thinking. 

Com o cenário delimitado, este trabalho se propôs em modelar um dos dez 

macroprocessos essenciais para as startups segundo a abordagem do Process 

Thinking, o macroprocesso de Gestão da Inovação e desenvolver o seu Cinto de 

Utilidades (MAGDALENO et al., 2017). O objetivo é facilitar e auxiliar os 

empreendedores a integrarem esse macroprocesso no cotidiano da sua startup.  
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5 Avaliação da Solução 

Neste capítulo, a avaliação da solução será descrita. Na Seção 4.1, o 

planejamento da avaliação será detalhado. Na Seção 4.2 a execução da avaliação 

será discutida. Na seção 4.3, a análise dos resultados é feita. 

 Planejamento da avaliação 

O objetivo desta avaliação foi observar o processo de Gestão da Inovação 

sendo analisado do ponto de vista de um gestor de uma startup. Aplicando a técnica 

de revisão por especialista e gestor, buscou-se avaliar o conteúdo (fichas dos 

processos, fluxos de processos e cinto de utilidades) do macroprocesso de Gestão da 

Inovação do Process Thinking.

Este estudo se propõe em realizar uma sessão de revisão por especialista e 

gestor e coletar as observações do macroprocesso e cinto de utilidades de Gestão da 

Inovação do Process Thinking. Os objetivos do estudo são apresentados de acordo 

com o paradigma GQM (Goal Question Metric) (BASILI; ROMBACH, 1994):  

G1 - Verificar se a modelagem do macroprocesso de Gestão de Inovação do 

Process Thinking é viável para gerar inovação dentro de uma startup; 

G2 - Verificar se os artefatos sugeridos no cinto de utilidades auxiliam no 

entendimento para a aplicação do macroprocesso de Gestão de Inovação do Process 

Thinking. 

Os 2 objetivos definidos são descritos pelas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Objetivo G1 

Analisar 
Macroprocesso de Gestão da Inovação do Process 
Thinking 

Com o propósito de analisar 

Com respeito à aplicabilidade  

Do ponto de vista de gestor de uma startup 

No contexto de startup real 
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Tabela 2 – Objetivo G2 

Analisar artefatos do Cinto de Utilidades  

Com o propósito de analisar 

Com respeito à facilidade de entendimento  

Do ponto de vista de gestor de uma startup 

No contexto de startup real 

 

 

Esta seção apresenta as questões e métricas definidas para este estudo. As 

principais questões investigadas neste estudo são: 

Q1: A modelagem do macroprocesso de Gestão da Inovação do Process 

Thinking poderá facilitar o entendimento do processo de Gestão da Inovação 

dentro de uma startup? 

Para esta questão, as seguintes métricas foram definidas: 

M1: A objetividade e a ordem das atividades propostas em cada 

processo. 

O objetivo desta métrica é verificar se as atividades propostas na modelagem 

estão de acordo com as atividades realizadas no cotidiano para a inovação na startup.  

 

M2: A completude e a clareza das atividades propostas em cada 

processo. 

O objetivo desta métrica é observar se a modelagem proposta deixou claro o 

objetivo de cada atividade definida e se foram identificadas outras atividades 

necessárias no macroprocesso de Gestão da Inovação.  

Q2: O cinto de utilidades contribui para o entendimento e uso dos 

artefatos dos processos? 
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Esta questão tem por objetivo analisar se o cinto de utilidades proposto por 

esse trabalho é claro e simples o suficiente para que o empreendedor consiga colocar 

em prática a Gestão da Inovação na própria startup. 

 

M1: Clareza dos artefatos sugeridos no Cinto de Utilidades. 

Os artefatos sugeridos no Cinto de Utilidades estão com uma linguagem 

simples, clara e objetiva? O conteúdo dos artefatos responde as dúvidas que surgem 

ao longo da utilização do macroprocesso? 

 

M2: Utilização de outros materiais além dos já oferecidos no cinto de 

utilidades como apoio. 

O objetivo desta métrica é observar se foi necessário o uso de outros 

artefatos, além dos já oferecidos no cinto de utilidades, para esclarecerem as dúvidas 

que não foram esclarecidas com os artefatos do cinto de utilidades? E se sim, quais? 

 

 

O contexto descreve as condições em que o estudo será executado 

(TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). 

a) Participantes 

O participante do estudo selecionado é um gestor de uma startup de 

tecnologia, localizada no Rio de Janeiro. Este participante foi escolhido por 

conveniência. Com experiência em inovação, gestão, processos e gestão de 

processos de negócios. Sua startup possui no mínimo três produtos lançados no 

mercado com um intervalo de inovação de no mínimo seis meses. 

b) Tarefas 

Tarefa 1: Será feita uma reunião para apresentar o estudo e os artefatos da solução 

para o gestor de startup.  
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Tarefa 2: Fornecer ao gestor todos os documentos do macroprocesso de Gestão da 

Inovação e o cinto de utilidades para que seja realizada a análise e que ele possa 

fazer considerações nos documentos fornecidos.  

Tarefa 3: Entregar os questionários para o gestor visando capturar as suas 

percepções.  

Tarefa 4: Coletar as análises feitas pelo gestor e conversar com o gestor para 

compreender as suas observações e análises correspondentes a modelagem do 

macroprocesso de Gestão da Inovação e do cinto de utilidades. 

 

 

Para este estudo foram projetados os seguintes instrumentos:  

 Termo de consentimento livre e esclarecido (ver Apêndice I); 

 Formulário de Caracterização do Participante (ver Apêndice II); 

 Questionário de avaliação do estudo (ver Apêndice III). 

O primeiro instrumento é o termo de consentimento livre e esclarecido, que 

declara ao participante o objetivo do estudo, os limites da sua participação e suas 

responsabilidades durante a avaliação. O termo também informa que os dados da 

avaliação não estão sujeitos a serem utilizados para classificar o desempenho dos 

participantes e garante a confidencialidade dos dados. Este termo é entregue aos 

participantes antes de iniciar o estudo. A concordância do participante é obtida 

também antes do estudo e ficará registrada.  

Em seguida, o formulário de caracterização é fornecido ao participante, para 

que o seu perfil seja traçado. Finalmente, após a execução da tarefa, é entregue ao 

participante um questionário de avaliação do estudo, que pretende obter informações 

qualitativas acerca do estudo, do ponto de vista do participante. Este questionário 

inclui sugestões sobre o processo e considerações sobre o procedimento de 

avaliação. 

Finalmente, após a execução da tarefa, é entregue ao participante um 

questionário de avaliação do estudo, que pretende obter informações qualitativas 
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acerca do estudo, do ponto de vista do participante. Este questionário inclui sugestões 

sobre o processo e considerações sobre o procedimento de avaliação. 

Além disso, também foram utilizados neste estudo os seguintes artefatos: 

fichas de processos; a modelagem do macroprocesso de Gestão da Inovação; o Cinto 

de Utilidades e seus artefatos. Os artefatos utilizados estão separados por tarefas:  

Tarefas Artefatos 

Tarefa 1 - Termo de Consentimento; 

- Formulário de Caracterização do Participante. 

Tarefa 2 - Macroprocesso de Gestão da Inovação; 

- Fichas dos processos do macroprocesso de Gestão da 
Inovação;  

- Cinto de Utilidades.  

Tarefa 3 - Questionários de avaliação do estudo; 

 

 Execução do Estudo  

O objetivo deste estudo era realizar uma análise de forma qualitativa se o 

gestor participante do estudo implementaria o Macroprocesso de Gestão da Inovação 

desenvolvido em sua startup. O participante selecionado é gestor de uma startup, com 

experiência de no mínimo 6 anos em inovação, processos, gestão e apenas um ano 

em Gestão de Processos de Negócio. 

O ciclo de inovação na startup do participante ocorre no intervalo de seis 

meses à um ano. Atualmente, ela possui de 3 a 4 produtos ou serviços inovadores 

lançados no mercado. E para gerenciar a inovação a startup utiliza o Jira2, o Bonita3 

e o BPM, para gerenciar processos, sendo os dois primeiros softwares.  

A sessão foi realizada presencialmente em um espaço de coworking  e durou 

cerca de uma hora e trinta minutos. Antes do início da sessão, o participante recebeu 

o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e Formulário de Caracterização do 

Participante. Após o preenchimento destes documentos, o participante recebeu um 

infográfico com a Descrição dos elementos visuais da notação do Process Thinking 

                                                
2 https://br.atlassian.com/software/jira  
3 https://www.bonitasoft.com/  

https://br.atlassian.com/software/jira
https://www.bonitasoft.com/


 

59 

para auxílio em caso de dúvida ou dificuldade com os elementos utilizados na 

modelagem dos processos do Macroprocesso de Gestão da Inovação.  

O participante recebeu a Ficha de Processos e a modelagem de cada 

processo definido no Macroprocesso de Gestão da Inovação, segundo proposta deste 

trabalho. Para cada processo o participante recebia uma breve introdução verbal 

sobre o que se tratava o processo antes de iniciar a própria análise. Ao final da análise 

de todas as fichas e modelagens dos processos, o participante foi instruído a 

responder o Questionário de avaliação do estudo da parte da Modelagem, para 

documentar todas as impressões, questionamentos e sugestões. 

Em seguida, o participante foi apresentado ao Cinto de Utilidades do 

Macroprocesso de Gestão da Inovação. Neste momento, o participante verificou e 

analisou se os documentos selecionados para a composição deste artefato eram 

suficientes para suprir os questionamentos podem surgir durante a implementação 

deste macroprocesso. Posteriormente, o Questionário de avaliação do estudo da parte 

do Cinto de Utilidades foi entregue para o participante responder com as percepções 

geradas pela análise do Cinto de Utilidades. 

 

 Análise dos resultados  

Os resultados deste estudo foram analisados de forma qualitativa. A análise 

qualitativa diz respeito a ordem e a nomenclatura das atividades de cada processo e 

se proporcionam uma estrutura tangível para o gestor implementar a Gestão da 

Inovação em sua própria startup. Se a modelagem do macroprocesso consegue 

captar e passar os cenários possíveis na Gestão da Inovação em uma startup. Se o 

Cinto de Utilidades auxilia e é suficiente para o entendimento da Gestão da Inovação 

dentro de uma startup. Se a modelagem do macroprocesso auxilia os gestores a 

estruturar a Gestão da Inovação que já acontece na própria startup.  

Os resultados deste estudo foram analisados com base: (i) nas respostas 

fornecidas pelo gestor; (ii) a partir das considerações feitas pelo gestor no questionário 

para avaliação do estudo.  

Durante a análise da modelagem do primeiro processo, “Entender problema” – 

figura 26, o gestor percebeu a necessidade de uma tarefa que abordasse o 
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engajamento da equipe. Segundo o gestor, algumas startups, principalmente, as de 

pequeno e médio porte, enfrentam problemas de alta rotatividade de funcionários. 

Com isso, pessoas chaves, como os membros da equipe podem sair durante o projeto, 

levando o know-how consigo. Desta forma, manter a equipe comprometida, com o 

sentimento de pertencimento e importância para o projeto, pode contribuir para que 

este membro permaneça na empresa, pelo menos durante o projeto. Além disso, foi 

identificado que ao final deste processo, as necessidades do mercado identificadas 

devem ser priorizadas. 

O processo de Gerar ideias e o seu subprocesso Realizar sessão de 

Brainstorming não tiveram nenhuma sugestão ou melhoria. 

No processo de Selecionar ideias, a primeira observação feita pelo gestor foi o 

ator que representa a alta gerência – figura 27. Para ele nem todas as startups 

possuem esse papel bem definido, pois nestas organizações a cultura hierárquica não 

é muito forte. Além disso, a inserção da alta gerência para a definição de determinadas 

pendências pode engessar ou prolongar uma atividade.  

A segunda observação do gestor durante a análise do processo Selecionar 

ideias, foi a exclusão da atividade inicial deste processo. Desta forma, o processo 

começa definindo as métricas para Escolha da ideias, recebendo como insumo a 

Matriz de Posicionamento, e gerando o Critério de Viabilidade e a Escala de 

Julgamento. Para o gestor, a definição das métricas deveria acontecer antes da ideia 

ser escolhida. As tarefas Selecionar ideias e Escolher ideias foram consideradas 

tarefas redundantes.  

A atividade Prototipar ideia(s), do processo de Selecionar ideias – figura 28 –, 

possui como um de seus atores os geradores de ideia. Foi avaliado pelo gestor que 

estes atores podem ser pessoas que não fazem da equipe de projeto e a sua 

participação pode interferir no andamento do projeto, limitando ou até mesmo 

impedindo sua finalização.  

Além disso, a ausência de clareza com o protótipo e o teste de protótipo que foi 

gerado e não foi escolhido para prosseguir com as atividades deixou o gestor confuso 

sobre qual é o destino ou o que acontece com eles. No subprocesso Testar protótipo 

– figura 29 –, as atividades Definir objetivos e interesses que guiam o teste e Planejar 

teste foi acrescentada a equipe de projeto como ator. O gestor compreende que é 
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importante que a equipe de projeto esteja presente nessas atividades, pois ela possui 

a visão holística do projeto. Desta forma, pode auxiliar e determinar o que deve ser 

testado.  

Segundo o gestor, para a Implementação da ideia é necessário que uma equipe 

de execução seja definida – figura 30. Desta forma, a tarefa de Executar projeto seria 

melhor representada com a atuação da equipe de projeto e com a equipe de 

execução. Por outro lado, o processo Listar lições aprendidas – figura 31 teve a 

entrada Protótipo(s), da atividade Realizar sessão de lições aprendidas, excluída. Isso 

se deve ao fato de haver a necessidade deste processo ter como entrada apenas 

produtos finais. E o gerente de projeto foi substituído pela equipe de projeto, na 

atividade Divulgar lições aprendidas. 

O questionário respondido pelo gestor, revelou que as modelagens e as fichas 

de processos estavam de fácil entendimento e que principalmente, o macroprocesso 

de Gestão da Inovação pode facilitar a inovação nas startups desde que seja levado 

em consideração que algumas startups possuem poucos recursos para tal demanda. 

Assim, seria mais vantajoso que este macroprocesso fosse reduzido. Segundo o 

gestor, como esse macroprocesso é composto por 5 processos, pode ser que isso 

acabe tornando-o muito longo. Ele complementou que seria interessante que existisse 

preocupação com o cronograma e que fosse construído um cronograma para esse 

processo. Desta forma, o tempo investido nesse processo poderia ser mensurado.   

O questionário também indagava se o gestor aplicaria o macroprocesso de 

Gestão da Inovação na prática em sua startup e a resposta foi positiva. Entretanto, 

para facilitar a sua utilização no cotidiano de sua empresa, ele deveria ser 

disponibilizado em um formato digital, ou em uma plataforma que permitisse um 

acompanhamento de qual etapa o projeto está e o que falta ser feito. Além disso, foi 

indicado também a realização de uma aplicação prática do macroprocesso, pois a 

análise dá uma visão holística e teórica, mas somente a implementação do 

macroprocesso iria revelar se o que foi determinado realmente deverá ser realizado.   
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O cinto de utilidades foi bem compreendido e seus artefatos se mostraram 

importantes para apoio da implementação do macroprocesso. Foi ressaltada a 

organização e o método para realizar as tarefas como pontos positivos. Todavia, a 

ausência de disponibilização em plataforma digital, dificulta o acesso ao material, 

segundo observação do gestor. Vale ressaltar que outro trabalho do grupo de 

pesquisa está focado justamente na construção de um portal de processos para o 

Process Thinking. Portanto, este não era mesmo o escopo deste trabalho.    

Figura 26 – Processo Entender problema com sugestões do gestor. 
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Figura 27 – Processo Selecionar ideias com sugestões do gestor. 
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Figura 28 – Subprocesso Prototipar ideias do processo Selecionar ideias, com sugestões do gestor. 



 

65 

 

Figura 29 – Subprocesso Testar Protótipos do processo Selecionar ideias, com sugestões do gestor. 
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Figura 30 – Processo Implementar ideias com sugestões do gestor. 
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Figura 31 – Processo Listar lições aprendidas com sugestões do gestor. 
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 Considerações Finais 

Ao final da avaliação, coleta e análise do estudo, foi possível perceber que a 

solução proposta pelo trabalho consegue cumprir os objetivos estabelecidos. Além 

disso, foram sugeridas melhorias que tornassem a solução mais próxima do seu 

objetivo, com as observações dadas pelo participante do estudo. Por outro lado, foi 

possível observar que a ausência de uma experiência prática fez falta para mensurar 

com plena certeza sobre o que foi determinado pela proposta deste trabalho.  

No capítulo seguinte, as conclusões finais e as perspectivas futuras deste 

trabalho serão apresentadas. 
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6 Conclusão 

Neste capítulo, as conclusões deste estudo serão abordadas. Na Seção 5.1, 

as contribuições oriundas deste estudo serão citadas. Na Seção 5.2, as limitações 

enfrentadas serão enumeradas. Por fim, na Seção 5.3 as perspectivas de pesquisas 

futuras a partir deste trabalho. 

 

 Contribuições 

O objetivo desta pesquisa foi identificar se a modelagem do Macroprocesso 

de Gestão da Inovação do Process Thinking poderia ser utilizada para gerar inovação 

no cotidiano de uma startup e se o cinto de utilidades serviria de apoio para esclarecer 

as dúvidas que poderiam surgir durante as tarefas que produziam ou consumiam 

artefatos. Para alcançar estes objetivos, as contribuições deste trabalho podem ser 

assim resumidas: revisão da literatura, modelagem do macroprocesso de gestão da 

inovação e avaliação através de revisão por partes com o gestor de uma startup.    

A revisão da literatura foi realizada para a compreensão dos conceitos que 

seriam abordados conforme o avanço do trabalho. Os conceitos discutidos neste 

trabalho foram: startups; inovação; processos; modelagem de processos de negócios; 

e Process Thinking. Com o entendimento desses conceitos foi possível iniciar a etapa 

seguinte, de modelagem do macroprocesso de Gestão de Inovação.                    

A etapa da modelagem do Macroprocesso de Gestão da Inovação foi iniciada 

com o entendimento das principais abordagens de Gestão da Inovação (modelo do 

Funil, Stage Gates e Design Thinking). Utilizando como base os processos definidos 

no macroprocesso de Gestão da Inovação do Process Thinking, a modelagem se 

preocupou em validar se os processos eram condizentes com o que já era proposto 

pelas abordagens utilizadas no mercado. Em seguida, as atividades foram definidas, 

também com base nos métodos definidos como os mais adequados para a solução 

proposta por este trabalho. Por fim, o cinto de utilidades foi construído de acordo com 

os artefatos necessários para a concretização da Gestão da Inovação em uma startup 

através do objeto de estudo desta pesquisa. 

A sessão com o gestor corroborou para a validação da solução proposta pelo 

trabalho. O resultado da sessão com o gestor, revelou que a modelagem do 
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macroprocesso de Gestão da Inovação conseguiria estruturar e organizar o processo 

de inovação dentro de uma startup. Observações e sugestões foram feitas para a 

melhoria do que já foi desenvolvido, com o intuito de ficar mais adequado para a 

realidade das startups. Além disso, o cinto de utilidades conseguiu cumpriu o propósito 

de suprir e dar suporte às dúvidas que poderiam surgir durante o desenvolvimento de 

algum artefato utilizado no processo de inovação.   

 

 Limitações 

A validação da solução proposta por este estudo foi realizada por meio de 

uma sessão de validação com um gestor de uma única startup, impedindo assim uma 

generalização dos resultados. O ideal seria realizar um estudo de caso com uma ou 

mais startups, visando avaliar a sua execução prática. Desta forma, a avaliação seria 

mais assertiva, pois os resultados seriam frutos de experiências reais. Também seria 

interessante que as startups selecionadas sejam de ramos diferentes. No caso deste 

estudo, o gestor era de uma startup de tecnologia. É provável que gestores de startups 

de diferentes ramos possam contribuir com visões diferentes para a solução 

desenvolvida.  

 

 Perspectivas Futuras  

Estima-se que este trabalho sirva de incentivo para futuras modelagens de 

processos do Process Thinking e proporcione o seu aprimoramento. Os resultados 

desse trabalho podem ser avaliados e incrementados na solução já desenvolvida.  

Uma oportunidade de pesquisa futura é realizar um estudo de caso com pelo 

menos uma startup para verificar como será o desempenho da solução na prática. 

Desta forma, uma avaliação mais aprofundada poderá ser obtida.  
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Apêndice I – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

O termo de consentimento livre esclarecido deve ser entregue antes do início do 

estudo, de forma a obter o consentimento do participante. Para dar respaldo a tal 

consentimento, o formulário provê algumas informações acerca do estudo, tais como objetivo 

e formato. 

Investigação sobre o macroprocesso de Gestão da Inovação do Process 
Thinking 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Este estudo visa realizar uma investigação sobre o macroprocesso de Gestão da 

Inovação do Process Thinking. 

IDADE 

Eu declaro ter mais de 18 (dezoito) anos de idade e concordar em participar de um 

estudo conduzido por Mayara Coelho da Silva Valentim da UFF, sob a orientação das Profa. 

Andréa Magalhães Magdaleno da UFF. 

PROCEDIMENTO 

A pesquisa será realizada em duas etapas. Na primeira etapa, pedimos que você 

responda sobre sua experiência em alguns temas. Assim, caso concorde em participar do 

estudo, realize esta primeira etapa respondendo ao questionário enviado. 

Na segunda etapa, será a implantação do macroprocesso de Gestão da Inovação do 

Process Thinking, motivo pelo qual foi desenvolvida esta pesquisa. Você será convidado a 

participar de forma integral na execução desta aplicação, onde você fornecerá informações 

detalhadas sobre os resultados obtidos ao final de cada processo. 

Para participar deste estudo solicitamos a sua especial colaboração em: (1) fornecer 

informações sobre sua experiência; (2) permitir que os dados resultantes da sua participação 

sejam estudados; (3) responder um questionário final com as suas impressões. Quando os 

dados forem coletados, seu nome será removido destes e não será utilizado em nenhum 

momento durante a apresentação dos resultados. 



 

82 

Estima-se que para realizar a primeira etapa sejam necessários cerca de 5 (cinco) 

minutos e que para realizar a 2a etapa serão necessárias algumas semanas, de acordo com 

o planejamento que for definido.  

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 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 a eficiência dos procedimentos e as técnicas 

que me foram ensinadas.  

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, sem qualquer penalidade. 

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 Engenharia de Software. 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

Mayara Coelho da Silva Valentim (mayaracoelho@id.uff.br) 

Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno (andrea@ic.uff.br) 

Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

mailto:mayaracoelho@id.uff.br
mailto:andrea@ic.uff.br
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Apêndice II – Formulário de Caracterização do Participante 

O formulário de caracterização do participante deve ser entregue antes do início do 

estudo, com o objetivo de caracterizar o perfil de cada participante para auxiliar na análise 

dos dados obtidos por meio do estudo. 

Investigação sobre o macroprocesso de Gestão da Inovação do Process 
Thinking 

 

Formulário de Caracterização do Participante 

Código do 
Participante: 

 

 

 

Este formulário contém algumas perguntas sobre sua experiência acadêmica e profissional.  

1. Formação Acadêmica  

(  ) Pós-Doutorado 

(  ) Doutorado  concluído 

(  ) Doutorado em andamento 

(  ) Mestrado concluído 

(  ) Mestrado em andamento 

(  ) Graduação concluída 

(  ) Graduação em andamento 

(  ) MBA 

 

Ano de ingresso: _________              Ano de conclusão/previsão de conclusão: ________  

 

2. Experiência Profissional  

a) Grau de Experiência  

Por favor, indique o seu grau de experiência nas áreas de conhecimento a seguir, com base 
na escala abaixo:  
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Área de Conhecimento Grau de Experiência 

1. Inovação 
0 1 2 3 4 

2. Processos 
0 1 2 3 4 

3. Gestão 
0 1 2 3 4 

4. Gestão de Processos de Negócio - BPM 
0 1 2 3 4 

 

 

0 = nenhum (nunca participou de atividades deste tipo) 

1 = estudei em aula ou em livro (possui conhecimento teórico apenas) 

2 = pratiquei em projetos em sala de aula (possui conhecimento teórico aplicado 
apenas no contexto acadêmico) 

3 = usei em projetos pessoais (possui conhecimento teórico somado de experiências 
práticas individuais) 

4 = usei em poucos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de 
poucas experiências práticas reais) 

5 = usei em muitos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de 
muitas experiências práticas reais) 

 

b) Tempo de Experiência 

Por favor, detalhe sua resposta. Inclua o número de meses de experiência para cada uma das 

áreas de conhecimento. 

Área de Conhecimento Tempo de Experiência 
(meses) 

Inovação  

Processos  

Gestão  

Gestão de Processos de Negócio - BPM  

 

Comentários:  
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3. Existe uma janela de tempo para o surgimento de uma inovação na sua startup? 
Se sim, quanto tempo?  

Tente ser o mais exato possível, deste modo iremos compreender o tempo que a startup 
investe na inovação. 

(   ) de 1 à 6 meses  

(   ) acima de 6 meses e menor que 1 ano 

(   ) 1 ano ou mais  

Comentários:  

 

4. Você utiliza alguma ferramenta, tecnologia ou metodologia para a gestão da 
inovação na sua startup? Se sim, quais?  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Resposta:  

 

5. Como ocorre o processo de inovação dentro de sua startup? 

Tente escrever o máximo de detalhes possíveis deste modo iremos compreender como a 

startup desenvolve a inovação. 

Resposta:  

 

 

Desde já, agradecemos a sua colaboração.  

 

Mayara  Coelho da Silva Valentim 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno   
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Apêndice III – Questionário de Avaliação do Estudo 

O questionário de avaliação do estudo deve ser entregue na última parte do estudo, 

e tem como objetivo coletar as percepções e considerações do gestor sobre a solução 

proposta pelo trabalho.  

a) Questionário de Avaliação da solução  

Investigação sobre o macroprocesso de Gestão da Inovação do Process 
Thinking 

 

Questionário de Avaliação do Estudo 

Código do 
Participante: 

 

 

 

Prezado(a) participante,  

Esta é a última parte do estudo. O objetivo deste questionário é obter informações adicionais 

e a sua percepção sobre o estudo, a partir das respostas às questões listadas a seguir: 

1) Você conseguiu compreender a modelagem do macroprocesso de Gestão da 
Inovação?  

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

2) Você conseguiu compreender a modelagem de cada processo? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 
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Comentários: 

 

3) Você conseguiu compreender as fichas dos processos? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

 

4) No seu ponto de vista, o macroprocesso de Gestão da Inovação facilita a inovação 
na startup? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

5) Ao ler as tarefas de cada processo, você percebeu alguma dificuldade casa 
precisasse realizá-las?  

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 
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6) Qual foi a dificuldade? 

 

Comentários: 

 

7) Este espaço é reservado para quaisquer comentários adicionais (dificuldades, 
críticas e/ou sugestões) a respeito do estudo executado. Contamos com sua 
contribuição para que o trabalho seja aprimorado.  

 

Comentários: 

 

 

Novamente, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade e participação neste estudo. 

  

Mayara Coelho da Silva Valentim 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno 
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b) Questionário de Avaliação do Cinto de Utilidades 

Investigação sobre o macroprocesso de Gestão da Inovação do Process 
Thinking 

 

Questionário de Avaliação do Estudo 

Código do 
Participante:  

 

 

Prezado(a) participante,  

Esta é a última parte do estudo. O objetivo deste questionário é obter informações adicionais 

e a sua percepção sobre o estudo, a partir das respostas às questões listadas a seguir: 

1) No seu ponto de vista, os artefatos sugeridos no Cinto de Utilidade serviram de 
apoio para a aplicação do macroprocesso? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

2) Você sentiu dificuldade em compreender a estrutura do Cinto de Utilidades? Se sim, 
com o quê? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

3) Você sentiu dificuldade em compreender algum artefato? Se sim, qual(is)? 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

4) Cinto de Utilidades  

 

Por favor, indique o seu grau de concordância com as afirmações colocadas na 
tabela abaixo: 

Afirmação 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
amplamente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
amplamente 

Discordo 
totalmente 

1. Foi fácil utilizar 
o Cinto de Utilidades       

2. Consegui 
utilizar o Cinto de 
Utilidades da forma 
que eu queria 

      

3. Entendi o que 
acontecia na minha 
interação com o Cinto 
de Utilidades 

      

4. Foi fácil 
executar as tarefas 
com o uso do Cinto de 
Utilidades 

      

5. Considero o 
Cinto de Utilidades 
para o 
acompanhamento do 
macroprocesso de 
Gestão da Inovação 

      

6. O uso do Cinto 
de Utilidades melhorou 
o meu desempenho 
durante a execução 
das tarefas 
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Comentários: 

 

 

8) Quais artefatos do Cinto de Utilidades que foram mais úteis na realização das 
tarefas? 

 

Comentários: 

 

9) De acordo com sua opinião, liste os aspectos positivos da utilização do Cinto de 
Utilidades. 

 

Comentários: 

 

10) De acordo com sua opinião, liste os aspectos negativos da utilização do Cinto de 
Utilidades. 

 

Comentários: 

 

11) Você possui alguma sugestão para melhoria do Cinto de Utilidades? Em caso 
positivo, por favor, especifique-a(s).  

 

( ) Sim  

( ) Não 

Comentários: 

 

 

12) Quais conclusões ou observações você pode extrair sobre o projeto?  

 

Comentários: 
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13) Este espaço é reservado para quaisquer comentários adicionais (dificuldades, 
críticas e/ou sugestões) a respeito do estudo executado. Contamos com sua 
contribuição para que o trabalho seja aprimorado.  

 

Comentários: 

 

 

Novamente, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade e participação neste estudo. 

  

Mayara  Coelho da Silva Valentim 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno 
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Apêndice IV - Templates do Cinto de Utilidades 

 

 

 

Análise de Viabilidade de Ideias 

Cardápio de ideias (VIANNA et al., 2012) 
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Cartão de Insight (VIANNA et al., 2012) 

Lições aprendidas (TORRES, 2000) 
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Desafio (IDEO.ORG, 2015) 
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Matriz de Posicionamento (LUCIANO CARVALHO, 2017) 
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Roteiro de Teste (PORTAL DE SERVI\uc0\u199{}OS, [s.d.]) 



 

98 

 

Apêndice V - Exemplos do Cinto de Utilidades 

  

Critérios Norteadores (CULTURA MG.GOV, 2015) 

Diagrama de Afinidades (FERNANDO GARRIDO VAZ, 2011) 



 

99 

  

Matriz de Posicionamento (VIANNA et al., 2012) 

Análise de Viabilidade de Ideias 
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Protótipo (DOMINGUES et al., 2014) 


