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RESUMO 

O presente trabalho toma como estudo de caso uma Startup no segmento da publicidade 

utilizando-se disso para a identificação de possíveis mudanças de direcionamento de acordo 

com as percepções das diferentes áreas da empresa. Em termos metodológicos, foram 

considerados para uma entrevista e resposta à questionário os profissionais de 4 áreas 

(financeiro, marketing, operações e comercial), sendo estas as 4 áreas da empresa que 

contribuirão para uma ampla análise do tema em consideração. Como resultados obtidos, houve 

a identificação de aprendizados provenientes da pesquisa e que potencialmente servirão para 

estudos futuros. 

Palavras-chave: Lições aprendidas. Pivotagem. Startups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ABSTRACT 

The present work takes as a case study a Startup in the advertising segment, using this to identify 

possible changes in direction according to the perceptions of different areas of the company. In 

methodological terms, professionals from 4 areas (financial, marketing, operations and 

commercial) were considered for an interview and questionnaire response, these being the 4 

areas of the company that will contribute to a broad analysis of the topic under consideration. 

As results obtained, there was the identification of learnings from the research and that will 

potentially serve for future studies. 

Keywords: Lessons learned. Pivoting. Startups.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Startups são empresas, inicialmente de pequeno porte, que têm o seguinte objetivo: 

alcançar grandes resultados de forma inovadora através de soluções disruptivas. Entende-se 

como disrupção o processo por meio do qual estas empresas menores, dotadas de menos 

recursos, são capazes de desafiar negócios. Desta forma, aceitam expor-se a maiores riscos, já 

que estas mesmas soluções não antes foram validadas pelo mercado. Para que o modelo de 

negócios seja considerado relevante, almeja-se que seja escalável e replicável, e para alcançar 

determinado objetivo, geralmente contam com uma forte base tecnológica.  

Por conta deste perfil experimentador, estas empresas possuem estruturas enxutas e estão 

em constante adaptação. Procuram encurtar o percurso entre ideia e respostas de mercado. O 

ritmo é acelerado e dentre estes ciclos, startups podem ser colocadas diante de uma situação de 

mudança maior do que apenas adaptações, elas precisam pivotar, ou seja, mudar a direção do 

caminho que estavam seguindo por conta de uma necessidade, e os motivos podem ser vários: 

exigências de mercado, invalidação de um modelo, concorrência muito forte, etc.  

Esta decisão entre pivotar ou perseverar pode definir o sucesso ou o fracasso de um grupo 

de pessoas (RIES, 2011).  

Em especial, em 2017 no município brasileiro de Niterói iniciou-se um projeto neste 

sentido. Foi feito um MVP inspirado em um modelo de negócios estado-unidense do segmento 

da cuponagem. A cuponagem, segundo Blessa (2015), é uma ferramenta na área de marketing 

utilizada para fidelizar clientes, através de brindes, sorteios ou promoções. 

A ideia do time era de explorar um tipo de negócio já validado no exterior agora em 

território nacional. O modelo cresceu de forma bem acelerada e tornou-se uma grande rede de 

micro-franquias brasileira já em 2019. E comumente, entre Startups, ao longo de alguns anos 

da operação, a empresa viu-se em momentos decisórios para o sucesso do negócio. Neste caso, 

por conta de desafios envolvendo a operação e manutenção das franquias. 

O presente estudo realiza uma investigação episódica do caso da startup BomCupom, dada 

a particularidade do fenômeno empreendedor que teve em sua trajetória tais momentos de 

decisão entre pivotar ou perseverar. 

  



11 
 

 

 

O produto em questão é vendido com o propósito de fortalecer economias locais. Este 

consiste em utilizar o verso de cupons fiscais que circulam em estabelecimentos como 

mercados, padarias e farmácias como espaços publicitários. Em outras palavras, o negócio 

envolve estes estabelecimentos que foram denominados “veiculadores” do seu produto, 

anunciantes de interesse na compra do espaço, e consumidor final. O último recebe cupons de 

desconto dos anunciantes, ao realizar compras nos veiculadores, de forma automática já que é 

obrigação do veiculador a impressão e entrega do documento fiscal a seus clientes. Por fim, tais 

cupons físicos devem ser apresentados no estabelecimento do anunciante que investiu em tal 

espaço publicitário de maneira a serem usufruídos. 

Para que a operação seja bem sucedida, existe dependência das partes mencionadas, além 

de um administrador local responsável pela prospecção e manutenção da base de interessados 

em investir no negócio através da compra dos espaços publicitários nas bobinas de papel. Este 

beneficia-se das mensalidades pagas e possui a obrigação de pagar Royalties mensais á 

franqueadora pelo uso da franquia BomCupom em sua região. Portanto, observa-se que o 

modelo de negócios em questão presta-se a trazer uma solução que depende totalmente da 

cultura do público de determinado local, que envolve 3 partes: veiculadores, anunciantes e 

consumidor final. 

  

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Levando-se em conta o contexto apresentado, o presente trabalho busca trazer à tona os 

acontecimentos, processos e percepções que ocasionam tais decisões entre pivotar ou 

perseverar em um modelo de negócios a partir de um estudo de caso. 

Tendo em vista que a franquia BomCupom foi uma startup com finalidade de escalar seu 

modelo de negócios pelo território nacional, teve que ajustar e adaptar tal empreendimento por 

diversas vezes, e já passou pelo momento entre pivotar ou perseverar, a presente pesquisa se 

propõe a responder a seguinte questão: Quais são as principais lições aprendidas provenientes 

da decisão entre pivotar ou perseverar? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GERAIS DO ESTUDO 

 

  Por meio de pesquisa com os envolvidos na época realizar um estudo episódico 

e identificar quais foram as principais lições aprendidas nos termos técnicos, tecnológicos, 

pessoais, financeiros com as reflexões relacionadas a pivotar ou perseverar realizadas pela 

empresa à época. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ESTUDO 

• Desenvolver uma análise episódica dos principais eventos ocorridos no 

empreendimento ao longo da sua trajetória. 

• Identificação dos principais determinantes, utilizando-se da bibliografia relevante e 

das particularidades do caso, que levaram aos momentos de decisão entre pivotar ou 

perseverar. 

• Análise dos encaminhamentos provenientes após a trajetória apresentada. 

 

1.4. QUESTÕES DO ESTUDO 

• Quais foram os principais determinantes que culminaram nas decisões entre pivotar 

ou perseverar? 

• Quais foram as decisões tomadas? 

• Quais foram os encaminhamentos dos empreendedores após a trajetória 

apresentada? 

• Qual foi o encaminhamento da empresa após a trajetória apresentada? 

• Quais as principais lições aprendidas, segmentadas por distintas áreas de negócio? 

 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 O presente estudo é relevante tendo em vista que é sobre uma modalidade de 

empreendimento recente, teve resposta relevante do mercado, portanto capaz de inspirar 

empreendedores e interessados na temática atual. Também possui relevância pois permite 

reflexão fidedigna dentre os muitos aspectos tecnológicos, financeiros e psicológicos entre 

pivotar e perseverar com base na literatura relevante sobre o tema.  
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Somado a isto, o trabalho faz uma análise episódica de um empreendimento que sofreu 

adaptações tecnológicas fundamentais ao longo do caminho, sem as quais dificultariam o 

processo de adaptação do modelo de negócios. Portanto, é pertinente como exemplo de 

processo adaptativo e evolutivo, presente na trilha de muitas startups que tiveram êxito. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 O presente estudo encontra-se delimitado a uma única organização, reforçando que se 

trata de uma investigação pretérita de um empreendimento nascido no município de Niterói, 

Rio de Janeiro no ano de 2017. Em termos temporais, o presente estudo situa-se de janeiro de 

2018 a junho de 2021, compreendendo neste período o início da operação restrito apenas a 

cidade de Niterói, a expansão para o Brasil atingindo mais de 150 micro-franquias no final de 

2019, a digitalização do negócio ao longo do ano de 2020, e fusão com outra empresa do ramo 

em 2021. 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

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

capítulos.  

O primeiro capítulo tem intuito de introduzir e situar o leitor ao tema que será abordado 

com mais profundidade ao longo do estudo, contextualizando a circunstância em que a questão 

do estudo se encontra, e levantar questionamentos até então sem resposta e que devem ser 

revisitados no trabalho. 

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

teórico necessário para o desenvolvimento do estudo. Nesse capítulo, os conceitos mais 

pertinentes para o estudo serão apresentados e explicados para o leitor.  

O terceiro capítulo consiste na metodologia a ser utilizada no estudo.  

O quarto capítulo apresenta a análise episódica da trajetória da idealização do modelo de 

negócios, mostrando suas dificuldades, oportunidades e principais lições aprendidas.  

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

propostas no capítulo 1. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS     

     Neste capítulo o referencial teórico é apresentado. Este fundamenta o estudo, 

abordando os conteúdos que servem para embasar o contexto de startups os fenômenos que 

envolvem este processo empreendedor. 

 

2.2 STARTUPS E O MERCADO BRASILEIRO 

 O movimento empreendedor no Brasil vem crescendo bastante ao longo dos últimos 

anos. Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2020 o Brasil pode 

atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com aproximadamente 

25% da população adulta envolvida na abertura de novo empreendimento ou com um 

empreendimento de até 3,5 anos de atividade. E dentre estas empresas estão as Startups, 

ganhando cada vez maior representatividade dentre estes novos empreendimentos com um 

aumento de 20 vezes no número de empresas em operação de 2011 até hoje, segundo a 

Abstartups (Associação Brasileira de Startups). 

 Atualmente, segundo a Startup Base (2021), há 13.494 Startups no país. Através das 

figuras 1, 2 e 3, tem-se um panorama da atividade destas empresas no cenário nacional a 

respeito de seu modelo de negócio utilizados, público alvo e distribuição geográfica: 

 

 
Figura 1 – Startups por Modelo de Negócio 

Fonte: Startup Base 
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Figura 2 – Startups por Público Alvo 

Fonte: Startup Base 

 

 
Figura 3 – Ranking 10 cidades com mais Startups 

Fonte: Startup Base 

 

 É possível perceber que a quantidade de Startups que optam por vender seus serviços 

no formato SaaS (Software as a Service) é a maioria. Isto acontece, pois neste modelo as 

empresas conseguem disponibilizar serviços de forma escalável e ágil. Através de uma 

assinatura, por exemplo, o usuário adquire o serviço pelo tempo contratado, portanto se 

compromete apenas com o determinado período, diferente da compra de um software para 

tempo de uso vitalício, o que geralmente é bem mais caro e de menor praticidade. Ou até mesmo 

paga pelo uso apenas quando a ferramenta é utilizada, como por exemplo alguns apps de 

delivery onde é cobrada uma taxa por pedido.  

 Nota-se também que quase metade das Startups em funcionamento direciona suas 

soluções para outras empresas, que geralmente utilizam destes serviços ou produtos para 

resolução de problemas internos, maior performance em vendas, finanças, atendimento, 

marketing, etc.  

 São Paulo é a cidade com o maior número de Startups em atividade, e o Sudeste é a 

região com o maior número. É notável uma diferença considerável em relação a outras regiões 
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do Brasil, porém com o crescimento deste movimento, a região Sul, por exemplo, hoje já conta 

com mais de 1200 Startups, portanto relevante em âmbito nacional. 

 Importante ressaltar que Startups buscam escalabilidade e inovação em seus projetos, 

além de precisarem de flexibilidade para experimentar novas ideias ao longo do seu tempo de 

vida, e isto pode tornar-se bastante custoso. Uma parcela destas empresas consegue ser iniciada 

de forma bootstrap, ou seja, começar sua startup usando somente capital próprio sem recorrer 

a investidores externos sendo sua primeira entrada de capital advinda dos seus primeiros 

clientes (SEBRAE, 2014). Ainda que não recebam investimentos inicialmente, se estas atingem 

bons resultados, é comum que recebam investimentos em um momento futuro. A outra parcela 

já começa sua operação sendo impulsionada por investimentos que geralmente são recebidos 

através de venture capital, incubadoras, aceleradoras ou investidores anjo.  

 O venture capital ou capital de risco não é um investimento de longo prazo, é um 

dinheiro a ser utilizado para construir a infraestrutura necessária para fazer um negócio crescer 

(BOB ZYDER, 1998). Já investidores anjos podem ser definidos como pessoas físicas que 

dispõem de recursos financeiros a serem aportados em projetos na sua fase inicial ou em 

desenvolvimento (RISCHIONI, et al. 2020). Estes dois tipos de investimento vêm do interesse 

na compra de participações de Startups pela facilidade no investimento e pelo potencial de 

retorno acima da média. 

 Além do capital necessário, muitas Startups podem sofrer o processo de incubação ou 

aceleração. Incubadoras são entidades que visam dar assistência a micro ou pequenas empresas 

ao longo do desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Segundo o SEBRAE (2019), 

incubadoras geralmente estão ligadas a projetos com significativo grau de inovação. 

Aceleradoras podem ser definidas como empresas que tem o objetivo de apoiar e investir no 

desenvolvimento e rápido crescimento de Startups, auxiliando-as na obtenção de recursos até o 

seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de uma Startup ocorre quando a mesma consegue 

pagar suas contas com a receita do próprio negócio (ABREU, CAMPOS 2016). 

 A atuação de aceleradoras no Brasil está acompanhando o movimento empreendedor, e 

é interessante ressaltar algumas observações. Dentre as aceleradoras em atuação no país, 

segundo Campos e Abreu (2016), nenhuma das aceleradoras brasileiras exige plano de negócio, 

mais de 1000 Startups já foram aceleradas no país e a maioria das aceleradoras desenvolveu 

uma metodologia própria de seleção de Startups ou empreendedores.  
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 No Brasil, a maior parte das Startups são de projetos bootstrap, e segundo pesquisa 

realizada em 2020 pela Abstartups, 74% das startups brasileiras nunca receberam 

investimentos. Ainda que isto seja uma realidade, a partir da Figura 4, nota-se que o valor destes 

investimentos no Brasil está crescendo de forma acelerada. 

 

 
Figura 4 – Investimento Anual em Startups Brasileiras 

Fonte: Associação Brasileira de Startups (2020) 

 

 Observa-se que há vários meios de investimento e acompanhamento de projetos quando 

se tratando de Startups. Dentre suas semelhanças e suas diferenças, Cohen (2013) lista da 

seguinte maneira na Figura 5 as diferenças entre incubadoras, investidores anjo e aceleradoras: 

 

 
Figura 5 - As diferenças chave entre incubadoras, investidores anjo e aceleradoras 

Fonte: (Cohen, 2013) 

 

Além do cenário apresentado, é relevante observar o ciclo de vida organizacional de 

Startups no Brasil. Segundo Lester, Parnell e Carraher (2003), o ciclo de vida organizacional 

de uma empresa pode ser descrito em: 
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(1) Nascimento/Existência: estágio de nascimento, é marcado pelo início do 

desenvolvimento organizacional 

(2) Crescimento/Sobrevivência: estágio de crescimento, estabelecimento das próprias 

competências e pela renda necessária para continuar o projeto. 

(3) Maturidade/Sucesso: maturidade, formalização e burocratização da estrutura 

organizacional. Quanto mais alta a gerência, menos operacional e quanto mais 

baixa, menos estratégica. 

(4) Renovação/Rejuvenescimento: Inovação, criatividade e trabalho em equipe para o 

aprendizado e criação de métricas visando a maior performance. Descentralização 

da tomada de decisão. 

(5) Declínio: Podem ainda haver bons resultados, mas há considerável perda de 

mercado. É comum a presença de muita politicagem e interesses pessoais. 

  Considerando os estágios apresentados, por Lester, Parnell e Carraher 

 (2003), a Revista Ibero-Americana de Estratégia realizou uma pesquisa associando 

as fases da vida da organizacional com o de Startups. Com 118 Startups Brasileiras houve a 

seguinte distribuição na Figura 6: 

 

 
Figura 6 – Estágios do Ciclo de Vida de Startups no Brasil 

Fonte: Revista Ibero-Americana de Estratégia (2019) 

 

2.3 MVP 

No início de uma startup um método bastante aplicado neste setor é a criação de um MVP 

(Minimum Viable Product), uma espécie de protótipo do produto idealizado, do menor tamanho 

possível capaz de colocar uma ideia em prática.  

 Um serviço que idealmente é disponibilizado para milhares ou até milhões de pessoas, 

inicialmente é feito apenas para um grupo reduzido e em versão simplificada, a fim de receber 

uma resposta de mercado do experimento em questão. Não há uma regra que defina o nível de 
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complexidade de um MVP. Para Ries (2011), esse produto mínimo deve ser capaz de identificar 

qualquer trabalho que não seja essencial para dar partida no modelo de negócio, estes são 

considerados desperdícios de tempo e dinheiro3. METODOLOGIA  

 

2.4 LTV 

Dentre os principais indicadores utilizados no universo das Startups para avaliar a 

performance de um modelo de negócios está o Lifetime Value (LTV). Este é a soma de tudo 

que um cliente, pessoa ou empresa, gera de receita ao longo do seu tempo de vida enquanto 

cliente. Segundo Kotler e Armstrong (1996), um cliente rentável é o que traz ao longo do tempo 

uma receita consideravelmente maior do que os custo envolvido para sua aquisição, 

atendimento e retenção durante este mesmo período.  

 Dessa forma, além de saber quanto seu cliente gera de faturamento, a partir da métrica 

de LTV é possível identificar oportunidades de como aumentar o relacionamento (tempo de 

vida) deste cliente com a sua empresa e como fazê-lo aumentar seu ticket médio. 

(𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑀é𝑑𝑖𝑜) ∗  (𝑁º 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜)

∗  (𝑇 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) = 𝐿𝑇𝑉 

 

2.5 MRR E CHURN 

 O Monthly Recurring Revenue (MRR) é o cálculo de quanto a empresa receberá 

mensalmente pelas assinaturas de uso dos seus produtos ou serviços. Quando bem calculado e 

utilizado, o MRR pode dar razoável previsibilidade de crescimento da empresa. E o churn deve 

ser levado em consideração para o cálculo desta receita recorrente mensal, ele refere-se à 

quantidade de clientes que deixam de trazer receita para um negócio. Logo, a rotatividade de 

clientes, ou churn, deve ser a menor possível para que haja um bom MRR. Desta forma, se o 

negócio atingir um bom ticket médio por cliente, o LTV de seus clientes será satisfatório em 

relação ao seu CAC. 

 

2.6 CUPONAGEM 

A cuponagem é uma prática de mercado que busca atrair clientes através de cupons de 

desconto. Estes podem ser disponibilizados através de anúncios, folhetos, embalagens de 

produto e até de forma digital. A estratégia é muito utilizada na captação de novos clientes, mas 
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também tem papel na retenção da clientela de empresas. Em momentos de crise, observa-se um 

aumento no uso e aceitação dos cupons. Segundo pesquisa feita pela NCH Marketing Services 

o uso de cupons nos Estados Unidos em 2007 foi de 63,6%, em 2008 de 75,8% e em 2010 

houve um pico de 80,6%.  

 É uma prática antiga, porém tem sido adaptada ao longo dos avanços tecnológicos. 

Atualmente, é bem difícil encontrar uma plataforma de e-commerce ou delivery que não utilize 

cupons de desconto.  

 

2.8 MICROFRANQUIA 

 Franchising é uma palavra da língua inglesa que tem como significado sistema de 

franquia. Franchising é um tipo de arranjo comercial em que o franqueador concede a um 

franqueado uma franquia do seu negócio (FILHO, B. et al, 2013) 

 Em mercados competitivos, as franquias surgem como uma opção atraente para 

interessados em gerir o seu próprio negócio. Considerando um modelo de negócios validado e 

aceito pelo mercado, a franquia passa a ser uma opção de investimento relevante, pois trata-se 

de um sistema de comercialização prático, devido ao mesmo já ter o seu plano de negócio 

estabelecido pelo franqueador, e por consequência o crescimento da empresa no mercado 

(LEPRE, T; NASCIMENTO, A C; NUNES, G. 2017).  

 Talvez a característica mais importante de uma franquia seja a padronização da 

operação, que é formalizada através do contato entre franqueado e franqueador. Para que o 

serviço ou produto tenha boas chances de apresentar resultados satisfatórios, sua operação deve 

funcionar da forma como a franqueadora orienta seus franqueados.  

 Dentro das franquias existe uma subcategoria chamada microfranquia. Este é um 

modelo que surgiu na última década, e que se apresenta como proposta atraente para 

empreendedores de classe média pelo valor mais baixo na aquisição da franquia e possibilidade 

de financiamento deste investimento. É esperado um payback mais rápido do que numa franquia 

normal. Outra diferença relevante é o fato de que em uma microfranquia, a atuação do 

franqueado pode ser totalmente Home Based, ou seja, não é necessário um ponto fixo para 

trabalho e pode-se atender os clientes no lugar que for considerado mais adequado. 
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2.9 PIVOTAGEM  

 Startups são empresas caracterizadas pelo rápido e constante aprendizado. Para que haja 

a segurança de que a empresa está na direção correta, ou seja, na que trará os melhores 

resultados em determinado modelo de negócios, a mesma deve estar em constante 

questionamento acerca de seus processos, projetos, cultura, etc. Segundo Ries (2011), em seu 

método Startup Enxuta, a atividade fundamental de uma startup é transformar ideias em 

produtos, avaliar a reação dos clientes, e a partir daí concluir se deve pivotar ou perseverar. 

Através do ciclo entre construir um MVP, medir os resultados atingidos e aprender sobre os 

mesmos, a empresa pode tomar decisões a respeito da sua trajetória. 

 A perseverança em projetos que não apresentam resultados sustentáveis é a causa mais 

comum para o fracasso de Startups. Por diferentes razões, empreendedores insistem em 

modelos, ainda que estes estejam dando sinais negativos. Uma situação possível é quando a 

direção desta empresa não enxerga tais sinais. Por exemplo, em um cenário em que o 

faturamento de um modelo de negócio vem crescendo mês a mês, porém em que o seu churn 

de clientes também sobe, o que significa uma boa conversão de clientes, porém não há retenção, 

um sinal de insustentabilidade. O faturamento alto analisado de forma isolada, como Ries 

(2011) define, é uma métrica de vaidade, um falso indicador de que as coisas estão dando certo. 

 De acordo com a metodologia criada por Ries (2011), existem 10 tipos de pivô, são eles: 

• Pivô de Zoom-In: tornar o que antes era apenas uma parte do seu produto ou 

serviço em todo o seu produto ou serviço. 

• Pivô de Zoom-Out: é o movimento reverso do item anterior, ou seja, transformar 

todo o seu produto em uma feature ou parte de algo novo que irá suprir a 

necessidade do mercado. 

• Pivô de segmento de clientes: significa adaptar o seu produto ao público-alvo 

correto, pois o mesmo está atingindo clientes diferentes do tipo visado 

anteriormente.  

• Pivô de necessidade do cliente: significa adaptar seu produto ou serviço às reais 

necessidades dos clientes. 

• Pivô de Plataforma: significa mudar o seu serviço de plataforma. Mudar de um 

aplicativo para uma plataforma, ou vice-versa, por exemplo. 
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• Pivô de Arquitetura de Negócios: fazer com que o que era pensado como um 

negócio B2B, ou seja, para empresas, seja agora voltado B2C, ou seja, para o 

consumidor final, ou vice-versa. 

• Pivô de Captura de Valor: modificar o seu sistema de captação de renda ou de 

monetização do seu negócio. 

• Pivô de motor de crescimento: Neste tipo de pivô, a empresa muda a estratégia 

de crescimento para buscar um crescimento mais rápido ou lucrativo. Pode haver 

a mudança entre os motores de crescimento primários que movimentam as 

Startups: viral, recorrente e pago. 

• Pivô de Canal: é a mudança de logística de entrega do seu produto. O canal do 

seu produto ou serviço pode ser a mudança necessária para o sucesso. 

• Pivô de Tecnologia: buscar tecnologia que trará a mesma solução que a empresa 

se propõe a oferecer, porém de uma forma totalmente diferente. Uma melhoria 

incremental, a fim de tornar o seu negócio mais competitivo ou atrair novos 

clientes.  

 

2.10 APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 Quando as condições são incertas e caóticas, o fracasso é quase inevitável (McGrath, 

2011). Empreender envolve assumir riscos e envolver-se em circunstâncias novas com 

frequência, portanto também significa uma grande probabilidade de insucesso. Porém, os erros 

cometidos devem ser interpretados como aprendizado, e são de grande valia para 

empreendedores que possuem resiliência, persistência e mente aberta.  

 Para Cope (2011), o insucesso não é tido como um evento isolado e sim um processo 

complexo. A jornada de aprendizagem, segundo Cope (2011), é definida em três fases inter-

relacionadas sendo elas: reflexão sobre os custos do insucesso; reflexão crítica; ação reflexiva. 

Respectivamente, a primeira trata sobre a remoção das dores psicológicas do insucesso, e coloca 

a resiliência do envolvido à prova. A segunda é caracterizada pela reflexão sobre o fracasso e 

os aprendizados tirados a partir do mesmo. Esta fase, quando bem aproveitada, pode ser 

responsável por benefícios no futuro. E por último vem a ação, uma possível retomada após 

uma expectativa não atingida. Geralmente, é o momento de pivotar ou perseverar. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA E DOS RESPONDENTES 

 A startup BomCupom, objeto de pesquisa em questão, foi uma empresa de iniciativa 

bootstrap com 4 sócio-fundadores atuando inicialmente apenas na região em que habitavam. O 

modelo de negócios teve boa aceitação local, e pensando na escalabilidade do negócio, foi 

criado o modelo de micro-franquias que viria a ser comercializado para qualquer região do país. 

O modelo foi um caso de sucesso no segmento de micro-franquias tendo sido a empresa com o 

maior número de franquias vendidas no país em 2019. 

Em determinado momento, com 3 anos de funcionamento, em Janeiro de 2020 a empresa 

já havia sido financiada pelo BNDES, tinha condições de ambicionar novos projetos no curto 

prazo, porém não apresentava sinais de sustentabilidade no longo prazo. O trabalho buscará 

identificar os pontos mais relevantes desta trajetória, e as lições aprendidas no processo.  

Para a presente pesquisa, o método utilizado será a realização de um questionário e 

entrevistas com os 4 sócio-fundadores, a fim de coletar informações a serem confrontadas com 

a literatura estudada. Os participantes da pesquisa podem ser identificados no Quadro 1. 

 

RESPONDENTES FORMAÇÃO 
TEMPO DE 

EMPRESA 

CEO & 

Sócio/Diretor 

Financeiro 

Graduação em Engenharia de 

Produção Incompleta 
4 anos 

Sócio/Diretor de 

Franquias 

Graduação em Administração de 

Empresas Incompleta 
4 anos 

Sócio/Diretor de 

Marketing 

Graduado em Administração de 

Empresas 
4 anos 

Sócio/Diretor 

Comercial 

Graduado em Administração de 

Empresas 
4 anos 

 
Quadro 1 – Respondentes 

Fonte: O Autor 

 

Tendo em vista a situação de pandemia, as entrevistas serão executadas por meio do auxílio 

de plataforma de áudio e vídeo visando manter o distanciamento social. 

É interessante destacar que os setores escolhidos são setores chaves para oestudo do 

negócio, oferecendo uma perspectiva plural do tema em voga.  



24 
 

 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

3.2.1 ENTREVISTA 

O roteiro da entrevista se baseará em 4 perguntas feitas a cada um dos fundadores da 

empresa. O texto a seguir será apresentado inicialmente, de maneira a situar os participantes no 

tema da entrevista: 

“Entende-se que ao longo da trajetória de Startups existem momentos em que perseverar ou 

pivotar é decisão crucial para o sucesso do modelo de negócios. Por meio desta entrevista, o 

trabalho busca enumerar e posteriormente analisar alguns destes momentos de pivotagem, e 

também descobrir percepções e considerações dos quatro envolvidos que dizem respeito a cada 

uma de suas áreas de direção dentro da empresa.” 

 

3.2.2 QUESTIONÁRIO 

Para o questionário foi utilizada a ferramenta de formulários da Google. Foram feitas 

perguntas objetivas com as opções “Sim” e “Não”, mas também solicitando um exemplo a 

ser descrito em caso de uma resposta positiva. Foi  feita uma introdução e 10 perguntas a 

serem respondidas, uma para cada tipo de pivô apresentado: 

“Como espera-se de Startups, a BomCupom é uma empresa que ao longo de sua vida passou 

por mudanças e adaptações para chegar no modelo de negócios atual. A decisão entre pivotar 

ou perseverar na forma como a empresa vende seu  produto/serviço pode determinar o sucesso 

ou insucesso do negócio. Válido acrescentar que ainda que um pivô não traga os resultados 

esperados, servirá como lição para próximas decisões. 

Sabendo disso, a fim de identificar, analisar e refletir sobre tais momentos, a  presente 

pesquisa tem o intuito de coletar estas informações dos 4 sócio-fundadores que passaram juntos 

por toda a trajetória da empresa até então. Seguem os tipos de pivô considerados e alicerçados 

na literatura do trabalho:” 

• Pergunta 1: "Pivô de Zoom- In: tornar o que antes era apenas uma parte do seu 

produto ou serviço em todo o seu produto ou serviço." Para você, em algum 

momento ao longo da trajetória da empresa, foi identificado algum Pivô de 

Zoom-In? Caso sim, exemplifique:” 
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• Pergunta 2: "Pivô de Zoom-Out: é o movimento reverso do item anterior, ou 

seja, transformar todo o seu produto em uma funcionalidade ou parte de algo 

novo que irá suprir a necessidade do mercado." Para você, em algum momento 

ao longo da trajetória da empresa, foi identificado algum Pivô de Zoom-Out? 

Caso sim, exemplifique:” 

• Pergunta 3: "Pivô de segmento de clientes: significa adaptar o seu produto ao 

público-alvo correto, pois o mesmo está atingindo clientes diferentes do tipo 

visado anteriormente." Para você, em algum momento ao longo da trajetória da 

empresa, foi identificado algum Pivô de segmento de clientes? Caso sim, 

exemplifique:” 

• Pergunta 4: "Pivô de necessidade do cliente: significa adaptar seu produto ou 

serviço às reais necessidades dos clientes." Para você, em algum momento ao 

longo da trajetória da empresa, foi identificado algum Pivô de necessidade do 

cliente? Caso sim, exemplifique: 

• Pergunta 5: "Pivô de Plataforma: significa mudar o seu serviço de plataforma. 

Mudar de um aplicativo para uma plataforma, ou vice-versa, por exemplo." 

Para você, em algum momento ao longo da trajetória da empresa, foi 

identificado algum Pivô de Plataforma? Caso sim, exemplifique:” 

• Pergunta 6: "Pivô de Arquitetura de Negócios: fazer com que o que era 

pensado como um negócio B2B, ou seja, para empresas, seja agora voltado 

B2C, ou seja, para o consumidor final, ou vice-versa." Para você, em algum 

momento ao longo da trajetória da empresa, foi identificado algum Pivô de 

Arquitetura de Negócios? Caso sim, exemplifique: 

• Pergunta 7: "Pivô de Captura de Valor: modificar o seu sistema de captação de 

renda ou de monetização do seu negócio." Para você, em algum momento ao 

longo da trajetória da empresa, foi identificado algum Pivô de Captura de 

Valor? Caso sim, exemplifique: 

• Pergunta 8: "Pivô de motor de crescimento: Neste tipo de pivô, a empresa 

muda a estratégia de crescimento para buscar um crescimento mais rápido ou 

lucrativo. Pode haver a mudança entre os motores de crescimento primários 

que movimentam as Startups: viral, recorrente e pago". Para você, em algum 

momento ao longo da trajetória da empresa, foi identificado algum Pivô de 

motor de crescimento? Caso sim, exemplifique: 
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• Pergunta 9: “Pivô de Canal: é a mudança de logística de entrega do seu 

produto. O canal do seu produto ou serviço pode ser a mudança necessária para 

o sucesso." Para você, em algum momento ao longo da trajetória da empresa, 

foi identificado algum Pivô de Canal? Caso sim, exemplifique:” 

• Pergunta 10:” "Pivô de Tecnologia: buscar tecnologia que trará a mesma 

solução que a empresa se propõe a oferecer, porém de uma forma totalmente 

diferente. Uma melhoria incremental, a fim de tornar o seu negócio mais 

competitivo ou atrair novos clientes. " Para você, em algum momento ao longo 

da trajetória da empresa, foi identificado algum Pivô de Tecnologia? Caso sim, 

exemplifique:” 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Dados obtidos com os empreendedores/sócios serão confrontados com a literatura 

relacionada, especialmente, às decisões de pivotar ou perseverar,  suportando a análise por 

meio de técnicas de lexicografia. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

O presente estudo investiga exclusivamente o caso de uma única Startup. Salienta-se ainda 

que as entrevistas desenvolvidas com os fundadores podem conter vieses dos respondentes 

sobre os quais o pesquisador não tem ingerência. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

Neste capítulo são apresentadas e discutidas as percepções dos respondentes de quatro 

distintas áreas da empresa estudada, relacionadas as suas experiências desde sócio-fundadores 

do modelo de negócios até o modelo de micro-franquias. A intenção é identificar os pontos 

mais relevantes levantados pelos envolvidos, e se possível encontrar argumentos e percepções 

comuns dentre as respostas, evidenciando um consenso entre os donos do negócio.  

O primeiro passo foi a coleta de informações através de um formulário digital enviado aos 

respondentes, visando obter a opinião dos mesmos sobre questões envolvendo pivotagens ao 

longo da trajetória.  

Após a coleta das respostas para as perguntas baseadas na literatura, foram comparadas as 

respostas dos envolvidos, buscando trazer conclusões a respeito do tema.   

Em sequência, foram feitas entrevistas com os respondentes, de forma a adquirir dados 

qualitativos para a pesquisa e desta forma o enriquecimento do assunto discutido. 

Por fim, o estudo de caso foi analisado, e com a utilização dos dados obtidos  na pesquisa, 

buscou-se trazer esclarecimentos e a sistematização das lições aprendidas. 

 

4.2 RESPOSTAS DO FORMULÁRIO   

As perguntas do questionário foram respondidas com as opções “Sim” ou “Não”, e quando 

a resposta era positiva, um exemplo foi pedido aos respondentes.  As respostas podem ser 

observadas no Quadro 2. 

TIPO DE PIVÔ 

CEO & 

Diretor 

Financeiro 

Diretor 

Comercial 

Diretor de 

Marketing 

Diretor de 

Franquias 

Pivô de Zoom-In? Não Não Não Não 

Pivô de Zoom- Out? Não Não Não Não 

 Pivô de segmento de 

clientes?  
Não Não Não Não 

Pivô de necessidade do 

cliente? 
Sim Não Não Sim 
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TIPO DE PIVÔ 

CEO & 

Diretor 

Financeiro 

Diretor 

Comercial 

Diretor de 

Marketing 

Diretor de 

Franquias 

Pivô de Plataforma? Sim Não Sim Sim 

 Pivô de Arquitetura de 

Negócios?  
Sim Sim Não Não 

 Pivô de Captura de Valor? Não Não Não Não 

Pivô de motor de 

crescimento? 
Sim Sim Não Sim 

 Pivô de Canal? Sim Sim Não Sim 

 Pivô de Tecnologia? Sim Sim Sim Sim 

 
Quadro 2 – Respostas do Questionário 

 

Dentre as situações de pivô perguntadas aos respondentes, foram desconsideradas para 

discussão as que foram unanimidade em negativas. Em outras palavras, estes tipos de pivô serão 

entendidos como não ocorrências dentro de nosso estudo de caso. Estes foram: Pivô de Zoom-

in; Pivô de Zoom-out; Pivô de Segmento de Clientes; Pivô de Captura de Valor. 

Para os outros Pivôs, houveram diferentes distribuições de resposta. Na figura 8 pode-se 

observar a opinião dos respondentes a respeito do Pivô de Necessidade do Cliente. 

 

 

Figura 7 – Pivô de Necessidade do Cliente 

Fonte: O Autor 

 

Na pergunta sobre a necessidade do cliente metade respondeu que houve um Pivô de 

Necessidade do Cliente, e outra metade respondeu que não houve. Dentre as respostas positivas, 

o que foi utilizado como exemplo, foi a criação de um aplicativo para celulares. A justificativa 

foi a de que o número de cupons retornados não estava sendo grande o suficiente para que os 

Sim
50%

Não
50%
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anunciantes continuassem a pagar pelos serviços publicitários, portanto o aplicativo da 

BomCupom foi criado no intuito de dar aos clientes outra forma de utilizar os cupons, já que 

muitas vezes o cupom físico poderia ser perdido, ou esquecido.  

Na figura 9 é possível observar a opinião dos respondentes a respeito do Pivô de Plataforma. 

 

 

Figura 8 - Pivô de Plataforma 

Fonte: O Autor 

 

Conforme ilustra a Figura 9 sobre o Pivô de Plataforma, 3 dos 4 respondentes também 

usaram como justificativa o app. O app foi lançado como outro meio de utilização dos serviços 

além dos cupons físicos, e não se sabia que ele se tornaria o meio exclusivo. Pouco tempo após 

o lançamento, os efeitos da pandemia impactaram muito negativamente a empresa, o que 

acabou causando a descontinuidade deste canal oferecido. 

Na figura 10 é possível observar a opinião dos respondentes a respeito do Pivô de 

Arquitetura de Negócios. 

 

 

Figura 9 - Pivô de Arquitetura de Negócios 

Fonte: O Autor 

 

Sim
75%

Não
25%

Sim
50%

Não
50%
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No que diz respeito a Arquitetura de Negócios, metade dos respondentes considerou como 

um Pivô a mudança do modelo original B2B (Business to Business) para uma franqueadora. 

Inicialmente a empresa atuava diretamente com os anunciantes e atuando localmente, apenas 

no Rio de Janeiro. De maneira a expandir o negócio, foi feita a migração para um modelo de 

micro-franquias, que foi capaz de escalar o negócio em território nacional através de 

franqueados. 

Na figura 11 é possível observar a opinião dos respondentes a respeito do Pivô de Motor de 

Crescimento. 

 

 

Figura 10 - Pivô de Motor de Crescimento 

Fonte: O Autor 

 

O Pivô de Motor de Crescimento citado por 2 dos respondentes foi o mesmo já mencionado 

no Pivô de Arquitetura de negócios, uma mudança de modelo B2B para uma franquia. Através 

da venda de franquias o negócio ganhou tração e o crescimento aconteceu de forma bem rápida. 

O terceiro que deu resposta positiva utilizou como exemplo o momento pós lançamento do app 

em que foram oferecidas mensalidades gratuitas, de forma temporária, aos anunciantes iniciais. 

Isto visava um crescimento de base rápida, para que o app ganhasse a devida relevância em 

meio a outros grandes já existentes.  

Na figura 12 é possível observar a opinião dos respondentes a respeito do Pivô de Motor de 

Crescimento. 

 

Sim
75%

Não
25%



31 
 

 

 

 

Figura 11 - Pivô de Motor de Crescimento 

Fonte: O Autor 

 

A respeito do Pivô de Canal, 75% dos respondentes utilizou como exemplo o aplicativo 

para celulares, já mencionado.  

Na figura 13 é possível observar a opinião dos respondentes a respeito do Pivô de Motor de 

Crescimento. 

 

 

Figura 12 - Pivô de Tecnologia 

Fonte: O Autor 

 

No Pivô de Tecnologia houve unanimidade, e novamente a mudança em questão foi o 

aplicativo para celulares, agora sendo um pivô de tecnologia pois o desconto oferecido estaria 

mudando de mecanismo do papel para o celular, portanto também uma mudança de tecnologia. 

Nota-se que é difícil que um pivô seja entendido da mesma forma por todos, e que também 

não há uma limitação na categorização dos mesmos, podendo uma situação se enquadrar em 

mais de um tipo de pivô. 

 

 

 

Sim
75%

Não
25%

Sim
100%
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4.3 RESPOSTAS DA ENTREVISTA 

As respostas da entrevista foram coletadas a fim de contribuir para a discussão e elaborar 

as opiniões dos 4 respondentes sobre momentos e decisões significativas. 

 

4.3.1 REFLEXÕES DO DIRETOR DE FRANQUIAS 

O primeiro entrevistado foi o Diretor de Franquias. A 1ª pergunta feita a ele teve como 

objetivo descobrir indicadores, do ponto de vista da administração das franquias que poderiam 

sugerir mudanças: “O que foi levado em consideração para medir a performance das 

franquias?”  

O mesmo respondeu que haviam apenas duas maneiras de medir isto, através do número de 

bobinas de papel encomendadas às fábricas, pois isto indicaria que eles haviam firmado contrato 

com veiculadores de sua região, além de quantos e quais clientes estavam sendo inseridos no 

cupom de cada franquia, o que provaria que haviam firmado contratos com estes anunciantes. 

O diretor de franquias afirma que isto foi suficiente para o entendimento de que o modelo físico 

apresentava bastante dificuldade. “Das 180 franquias que tivemos, metade nunca fez 1 pedido 

de bobinas.” - disse ele, e isto seria o sinônimo de dizer que estas  nem chegaram a funcionar. 

           

A 2ª pergunta era sobre o resultado das franquias. Buscou-se  entender se os franqueados 

tiveram bons resultados:  "Em média os franqueados atingiram resultados satisfatórios com suas 

franquias?" 

Ele alega que se considerarmos o total de franquias vendidas pela empresa, a resposta seria 

“não”, pois como citado na pergunta anterior, metade não chegou a entrar em operação, logo a 

média cai muito levando isto em consideração. Porém, se considerarmos as franquias que 

passaram do seu estágio inicial de implementação, observa-se que a maioria teve resultados 

satisfatórios, com alguns cases de bastante sucesso.      

Buscando entender se o modelo de franquias era muito questionado pelos franqueados, foi 

feita a seguinte pergunta: “Quais os maiores desafios encontrados pelos franqueados?” 

A maior dificuldade segundo o primeiro respondente, era a dos franqueados  fecharem as 

parcerias com os veiculadores. Quando tentavam vender as bobinas para farmácias ou padarias 

era relativamente mais fácil, mas quando tentavam vender para grandes redes de supermercado 
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a penetração era difícil, pois a maioria já tinha contratos fechados, e por vezes utilizavam o 

verso da bobina para uso do próprio supermercado. “Se o franqueado conseguia fechar contrato 

com veiculadores, dificilmente ele não começava sua operação.” – disse o cofundador. Ele 

acredita que a combinação entre franqueados sem tino comercial somados a veiculadores 

burocráticos tornavam difícil a implementação.     

Mas além desta dificuldade, para os que já haviam passado da fase de conseguir 

veiculadores e também anunciantes, um fator que dificultava, era o fato de muitos cupons não 

estarem sendo utilizados. Com a não utilização, os anunciantes não enxergavam valor, e não 

renovavam os serviços. Isto se dava, segundo opinião do respondente, por alguns possíveis 

motivos, um que ficou mais claro a época, era de que os veiculadores nem sempre instruíam os 

consumidores  do mercado sobre a existência dos cupons, e estes eram jogados fora. O destino   

natural de um cupom fiscal sem atrativos é o lixo, minutos após sua impressão.  

 

4.3.2 REFLEXÕES DO DIRETOR COMERCIAL 

O segundo respondente foi o Diretor Comercial. Sua 1ª pergunta foi: 

"A empresa utilizou-se das considerações feitas pelos potenciais franqueados, a fim de 

aperfeiçoar o modelo?" 

A resposta foi: “Sim, com certeza.” O respondente afirmou que não somente de potenciais 

franqueados, como principalmente de franqueados que já estavam com a franquia. Para a 

decisão de seguir em frente com o projeto de desenvolvimento do aplicativo para celulares, foi 

feita uma pesquisa com todos os franqueados ativos no momento. Alega que quando assumiram 

o modelo de micro-franquias, o crescimento foi acelerado e que foram refinando o modelo ao 

longo do processo. 

 Pelo sucesso de vendas que a empresa teve ao longo do tempo, o mesmo  também foi 

perguntado sobre o seu time de vendas e a relação com os  resultados: "Para você, a boa 

performance nas vendas foi mais associada ao mérito do time comercial ou o modelo era 

facilmente aceito pelo mercado?” 

 Segundo o cofundador, como as franquias eram vendidas após uma qualificação  de 

leads, não há como dar todo mérito ao time de vendas, também há muito do time de marketing 

no processo. Porém, o mesmo ressalta que o discurso comercial sempre foi muito bem 

amarrado, contornos de objeções bem mapeados, além do produto ser inovador e pioneiro de 
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mercado, o que faziam as pessoas se empolgarem com a ideia de adquiri-lo. Logo, a resposta 

seria uma combinação de um produto bem aceito e bem vendido. A 3ª pergunta feita visava 

entender se mesmo com um bom resultado de vendas do ponto de vista dele, já eram entendidas 

mudanças necessárias no modelo de negócios: "Havia a percepção da necessidade de um pivô, 

ainda que o time de vendas estivesse tendo excelentes resultados?" 

 O respondente disse que sim. Para ele haviam 3 pilares fundamentais para que os 

anunciantes renovassem os contratos e desta forma manter o negócio interessante para todos. 

O primeiro era assegurar que no momento da entrega dos cupons no veiculador, fosse feito o 

trabalho de divulgação dos cupons, conforme já mencionado pelo diretor de franquias. Em 

segundo lugar uma educação por parte dos anunciantes em disponibilizar cupons generosos, 

sem isto o usuário não enxerga aquilo como uma oportunidade, portanto não utiliza o desconto. 

E por fim, o último estaria associado, mais uma vez, a dificuldade de se estar com o cupom no 

momento oportuno, o que poderia ser muito ajudado pelo  aplicativo para celulares, pois os 

mesmos estariam à disposição do usuário em uma carteira digital. 

 

4.3.3 REFLEXÕES DO DIRETOR DE MARKETING 

 A 1ª pergunta feita ao diretor de marketing tinha como intuito entender se o core 

business tinha de fato um espaço no mercado: "Como era a aceitação do usuário com relação a 

prática da cuponagem?” 

 Segundo o respondente, na época em que o negócio começou a crescer, rapidamente 

eles identificaram dois públicos bem definidos. O primeiro, de poder aquisitivo mais alto, além 

de não utilizar os descontos, pois não viam aquilo como oportunidade relevante, também 

deixavam isto de lado por conta de uma vergonha social de usar cupons. O outro, bem maior 

que o primeiro mencionado, em geral considerava muito relevante os descontos, e era um 

público que, não necessariamente por conta de uma classe social mais baixa, utilizava os 

descontos pois acreditavam que isto era uma oportunidade. 

 Em seguida, foi feita uma pergunta a respeito da dependência de tecnologia para o 

negócio, buscando entender se isto existia: "A ausência de tecnologia digital foi um limitante 

para a operação, do ponto de vista do marketing?” 

 O respondente diz que não tem dúvidas de que foi um limitante para a operação. Como 

um cupom físico não é rastreável, ou seja, não há informação de quando e por quem foi 
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utilizado, a mensuração era feita geralmente no fim do mês contando-se manualmente os cupons 

pelos donos de estabelecimento, para avaliar se o investimento estava se pagando. Método 

muito lento e atrasado. Nas palavras do diretor: “O que não se mede, não se gerencia. Tínhamos 

muito poucos dados!”  

 Como as vendas de franquia começavam sempre no marketing e depois eram 

direcionadas ao time comercial, este funil de vendas precisava começar com muitos leads, para 

que ao longo de algumas etapas, fosse encontrado um lead qualificado. A 3ª pergunta foi: "A 

captação de leads para venda de franquias foi preocupante em algum momento?” 

 O mesmo alegou que os leads sempre vinham numa quantidade suficiente, isto  nunca 

foi problema, porém que na pandemia os números reduziram drasticamente. Em um primeiro 

momento pré-pandemia por conta da desconfiança em adquirir um negócio que vende 

publicidade, com risco de lockdowns, e depois de fato na pandemia, em que tornou-se muito 

difícil  comercializar o negócio dadas as condições comportamentais das pessoas e do mercado 

ocasionadas pela pandemia.  

  

 4.3.4 REFLEXÕES DO CEO & DIRETOR FINANCEIRO 

 A 1ª Pergunta ao diretor financeiro, foi sobre métricas utilizadas para medir o resultado 

financeiro da empresa: "Métricas como CAC, MRR e LTV foram relevantes para a percepção 

da necessidade de mudanças? Se não, algo foi levado em consideração?”  

A resposta foi que sim, porém de forma indevida, na visão dele. Disse que ao transformar a 

Startup em uma franqueadora, eles acabaram se distanciando um  pouco do seu core business, 

que era vender publicidade. Quando antes estavam  na ponta, atuando no seu núcleo 

operacional, tinham mais proximidade com os anunciantes, portanto do impacto que isto tinha 

no mercado. Ao comercializar franquias, conseguiram expandir o negócio, porém passaram a 

se comportar como uma vendedora de franquias e a utilização destas métricas existia, porém 

para com as franquias, medindo indiretamente o resultado da real solução vendida. 

 Acrescentou que ao observarem mais de perto um dos cases de sucesso dentre  suas 

franquias, conseguiram chegar a conclusões bastante concretas de algumas das dificuldades que 

enfrentavam os franqueados. “Nesta franquia houveram mais de 100 anunciantes, porém não 

houve renovação de nem 20 destes para meses sucessivos. O que ficou claro era que a 
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BomCupom era utilizada como uma  ação pontual, e isto gera o risco de saturar sua região. 

Chega a um ponto que os anunciantes da região se esgotam.” 

 Depois, foi perguntado a ele se ao observar as contas da empresa isto indicou uma 

necessidade de mudanças radicais: “Houve uma percepção de necessidade de pivô diretamente 

ligada aos recursos financeiros da empresa?” 

 Segundo ele, depois que se tornaram uma franqueadora geraram muita receita. Porém, 

quando se olhava para a divisão da receita, o predomínio  da taxa de franquia, que era a 

aquisição (receita pontual), na casa dos 80% da renda mensal indicava um problema. O 

problema era o baixo valor de royalties (receita recorrente mensal) por inadimplência dos 

franqueados que não conseguiam retorno na ponta com os anunciantes. Aos poucos a 

distribuição  percentual de  receita  entre a taxa de franquia e os royalties deveria tornar-se 

menos  desigual, e isto não aconteceu. Com o custo mensal da empresa subindo, a dependência 

de vender franquias tornou-se cada vez maior. 

 Em sequência, o respondente foi perguntado sobre uma das características, citadas na 

literatura, que muitas Startups utilizam a fim de buscar a melhoria continua de seus processos: 

“A empresa utilizou-se ciclos de feedback ao longo da trajetória? Isto foi importante?” 

 A resposta foi que não. O crescimento foi muito acelerado, a ponto de conceitos e 

metodologias fossem apenas utilizadas posteriormente com mais experiência e maturidade. O 

primeiro contato com este conceito e outros foram  já depois de um bom tempo de empresa. No 

2º ano de BomCupom as DRE´s estavam bastante satisfatórias. Porém este guia era muito falho, 

estavam olhando para números errados. Acredita que através de demonstrativos, os sócios se 

enganavam bastante, e que se houvesse tal conhecimento desde o início, isto teria ajudado e 

poupado dificuldades. 

 

 3.4.5 REFLEXÔES DOS PROFISSIONAIS SOBRE APRENDIZADOS  

 ADVINDOS DA PIVOTAGEM 

  A última pergunta de cada um dos diretores foi comum a todos. O objetivo era entender 

os aprendizados adquiridos após momentos de pivotagem. Foi feita a seguinte pergunta: "Quais 

os aprendizados tirados, como empreendedor, advindos de momentos de pivotagem?" 

 O diretor de franquias diz que o maior aprendizado tirado destes momentos é a 

capacidade de  adaptação. Mudanças rápidas de um cenário muito positivo para um cenário 
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extremamente oposto não são incomuns. Nas palavras do entrevistado: “Empreendedor tem que 

estar muito preparado psicologicamente e emocionalmente, porque é uma montanha-russa”.  

 O diretor comercial elenca como um ponto importante de aprendizado, o de ter a 

confiança e passá-la a todos os stakeholders nestes momentos. Disse que a forma de estar seguro 

é saber explicar exatamente o porquê do que está sendo feito e ter métricas que possam 

comprovar isto, sejam externas ou internas a organização.  

 Já o diretor de marketing é mais direto e diz que após estas experiências um 

empreendedor evolui no que ele considera como atributos requisito para empreender. O 

primeiro seria a resiliência ou aprender a lidar com problemas e continuar. O segundo a 

capacidade de aprender o que for preciso, e de forma ágil. E por último ser cada vez mais 

desapegado com o seu negócio e as ideias que se tem ao longo do caminho. 

 Por fim, o CEO e diretor financeiro diz que estes momentos fazem com que nos 

lembremos de manter sempre os olhos abertos. Ele elabora dizendo que  quando indicadores 

como receita te ludibriam é difícil perceber a necessidade de mudança, portanto deve-se ter 

atenção a tudo que gira em torno do seu business, pois os problemas devem ser enxergados 

antes de causarem impactos  significativos ou até irreversíveis. Ele finaliza: “Metade de nossas 

franquias não  deram início em sua operação. Dentre as que deram início, metade não duraram 

1 ano. Estávamos vivendo um negócio que dava sinais de insustentabilidade, mas nos apegamos 

por um tempo na última linha de nossa DRE, que apresentava ótimos números.” 
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 5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 5.1 CONCLUSÕES 

  O presente estudo teve como objetivo realizar um estudo episódico e 

 identificar quais foram as principais lições aprendidas nos termos técnicos, 

 tecnológicos,  pessoais e financeiros com as reflexões relacionadas a pivotar ou 

 perseverar realizadas pela empresa BomCupom no intervalo de janeiro de 2018  a 

 junho de 2021. 

  Nesse sentido, foi abordada a trajetória da empresa através de 

 questionamentos acerca das principais decisões tomadas ao longo dos desafios 

 encontrados buscando reflexões e aprendizados sobre o tema em questão. 

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

 respostas conforme será observado a seguir: 

•    Quais foram os principais determinantes que culminaram nas decisões entre 

pivotar ou perseverar? 

 

 Os determinantes que culminaram nas decisões entre pivotar ou perseverar 

estavam principalmente ligados as necessidades e dores dos franqueados. Conforme 

observado com as entrevistas, a empresa distanciou-se do conceito de uma Startup ao 

transformar-se em uma franqueadora. Caso isso não tivesse acontecido, é possível que 

mais momentos decisórios poderiam surgir, pela maior proximidade com o cliente final. 

 Portanto, como o modelo de negócios tinha uma aceitação muito positiva no 

momento da venda, o que trazia reflexões quanto a mudanças na estratégia vinha 

diretamente dos franqueados em sinais como inadimplência da responsabilidade mensal, 

e eventualmente suas justificativas pela performance abaixo da média. 

 

• Quais foram as decisões tomadas? 

 

 Cronologicamente, o primeiro momento decisório entre pivotar ou preservar, 

enquadrado pelos envolvidos no projeto como um pivô de arquitetura de negócio e pivô 

de motor de crescimento, foi a decisão de passar de um modelo b2b (business to 

business) para uma microfranquia. Isto permitiu a escalabilidade do negócio, pois a 

operação tornava-se totalmente local. A franqueadora passava desta forma a ter uma 



39 
 

 

 

operação focada no atendimento, suporte e treinamento dos franqueados para que os 

mesmos obtivessem os resultados esperados. 

 Também muito relevante citar como decisão tomada, a criação de um aplicativo 

digital, ato considerado pelos diretores como pivô de tecnologia, pivô de plataforma, 

pivô de canal e pivô de necessidade do cliente, alternativa que daria mais uma 

possibilidade de utilização da solução de cupons oferecidas. Não se sabia inicialmente 

se haveria uma substituição completa do modelo físico para o digital, o mercado iria 

responder esta pergunta. 

 O aplicativo teve sua relevância, porém os impactos da pandemia atrapalharam 

muito o crescimento do negócio. Houve intenção de retomada de investimento no app, 

porém os envolvidos chegaram à conclusão de que a pandemia impactou tanto os hábitos 

de consumo das pessoal, que este investimento não mais era interessante. 

 Por último, uma estratégia enquadrada também como pivô de motor de 

crescimento, foi a gratuidade de todos os anunciantes que entrassem no aplicativo num 

determinado momento. Esta medida visava um crescimento rápido da base de 

anunciantes, porém abrindo mão de receita. Observa-se um trade-off de ganho de base 

de clientes versus perda de receita. A monetização desta base eventualmente não foi 

possível. 

 

•    Quais foram os encaminhamentos dos empreendedores após a trajetória  

apresentada? 

 

 Após a trajetória em questão apresentada, os empreendedores hoje seguem com 

a BomCupom, com uma operação muito reduzida por conta dos efeitos da pandemia. É 

da intenção dos mesmos retomar à proporção que tinham, pois ainda enxergam mercado 

para o projeto, e com o reaquecimento do mercado acreditam que isto seja uma boa 

ideia. Também muito pelo fato dos aprendizados até o momento, acreditam que 

poderiam voltar a crescer de maneira mais sustentável e enxuta.  Hoje o foco maior é 

num projeto de uma segunda empresa fundada pelos mesmos sócios quando a pandemia 

praticamente impediu a BomCupom de funcionar por conta dos lockdowns espalhados 

pelo país. Dado o crescimento exorbitante do segmento de delivery ao longo da 

pandemia, os 4 sócios identificaram algo que consideraram como gap de mercado e hoje 

se dedicam quase que inteiramente a isto. 
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• Qual foi o encaminhamento da empresa após a trajetória apresentada? 

 

  Os empreendedores hoje seguem com a BomCupom, com uma operação  muito 

 reduzida por conta dos efeitos da pandemia. É da intenção dos mesmos  retomar à 

 proporção que tinham, pois ainda enxergam demanda para o projeto, e como

 reaquecimento do mercado acreditam que isto seja uma boa ideia. Também muito pelo 

 fato dos aprendizados até o momento, acreditam que poderiam voltar a crescer de 

 maneira mais sustentável e enxuta.   

 

• Quais as principais lições aprendidas, segmentadas por distintas áreas de 

negócio? 

 

 Do ponto de vista estratégico, as maiores lições aprendidas foram de atentar-se 

para todos os pilares do negócio, e agir de forma proativa para que riscos não se 

transformem em problemas reais. Para tal, o aprendizado necessário deve ser adquirido 

com rapidez.  

 No que tange ao lado emocional, a resiliência é algo que vai sendo adquirido a 

cada pivotagem. A pressão por resultados em momentos difíceis, ideias mal recebidas 

pelo mercado, negativas recebidas por potenciais parceiros ou investidores, estes 

eventos contribuem para a formação de profissionais mais preparados emocionalmente. 

 Pela ótica tanto do marketing quando do comercial, os aprendizados giram em 

torno da relação entre a aceitação inicial das pessoas em adquirir um modelo de negócios 

e a real operacionalização do mesmo. Pelo fato de haverem existido casos de sucesso, 

estes eram utilizados como propaganda para novos entrantes no modelo, como em 

muitos negócios. Mas a realidade da maior parte dos franqueados distanciou-se muito 

do que era vendido, acredita-se que por conta do distanciamento gradual do core-

business que era vender cupons e publicidade. 

 Por fim, tratando-se do financeiro, o que serviu de lição para os envolvidos no 

projeto foi de que resultados contábeis podem ser guias não confiáveis sobre a 

performance do negócio. Ainda que houvesse um fluxo de caixa satisfatório, o 

pensamento no longo prazo deve ser priorizado, caso contrário a solução terá um prazo 

de validade.  

 Dentre reflexões a respeito do estudo, cabe ressaltar que ainda que haja uma 

gama de pivôs, dentre os apresentados apenas 6 foram identificados pelos diretores 
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como aplicados no caso do estudo. Além disso cumpre observar uma superposição 

observacional por parte dos respondentes em relação aos tipos de pivô considerados, já 

que houveram mais tipos de pivô observados do que exemplos citados. 

  

5.2 SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

  Como sugestões de estudos futuros, tendo em vista que o presente estudo 

 foi realizado somente em uma organização que sofreu mudanças estruturais e 

 estratégicas, é  relevante observar que a análise episódica foi baseada em um 

 tempo-espaço cujas percepções dos respondentes estão acervadas em suas 

 memórias. A esse respeito, sugere-se a dilatação das fronteiras do presente 

 estudo para outras organizações com distintas configurações, distintos  negócios e 

 em distintas regiões para que seja possível uma apreciação nas características da 

 pivotagem nas mais variadas manifestações. 
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APÊNDICES 

 

ENTREVISTAS 

1. Instrumento de coleta de dados da área financeira 

RESPONDENTE 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 
FUNDAMENTAÇÃO 

CEO & 

Sócio/Diretor 

Financeiro 

Descobrir sobre 

métricas utilizadas. 

"Métricas como CAC, 

MRR e LTV foram 

relevantes para a percepção 

da necessidade de 

mudanças? Se não, algo foi 

levado em consideração?” 

Livine, Simpson, Talmor 

(2011);  

Kotler e Armstrong (1996) 

Descobrir se algum 

pivô veio do ponto de vista 

financeiro. 

“Houve uma percepção 

de necessidade de mudança 

diretamente ligada aos 

recursos financeiros da 

empresa?”  

Eric Ries (2010) 

Descobrir se a 

estratégia da empresa está 

associada a ciclos de 

aprendizagem. 

“A empresa utilizou-se 

ciclos de feedback ao longo 

da trajetória? Isto foi 

importante?” 

Eric Ries (2010) 

Descobrir os 

aprendizados trazidos como 

empreendedor. 

"Quais os aprendizados 

tirados, como 

empreendedor, advindos de 

momentos de pivotagem?" 

Cope, J (2011) 

 

2. Instrumento de coleta de dados da área de operações 

RESPONDENTE 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 
FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Sócio/Diretor de 

Operações  

Descobrir indicadores, 

do ponto de vista da 

administração das franquias 

que poderiam sugerir 

mudanças. 

"O que foi levado em 

consideração para medir a 

performance das franquias? 

 

 

Eric Ries (2010) 

Descobrir se os 

franqueados tinham bons 

resultados. 

"Em média os 

franqueados atingiram 

resultados satisfatórios com 

suas franquias?" 

(Lepre, T.; Nascimento, 

A. C.; Nunes, G. (2017) 

Descobrir se o modelo 

de micro-franquias era 

questionado pelos 

franqueados. 

"Quais os maiores 

desafios encontrados pelos 

franqueados?” 

(Lepre, T.; Nascimento, 

A. C.; Nunes, G. (2017) 

Descobrir os 

aprendizados trazidos como 

empreendedor. 

"Quais os aprendizados 

tirados, como 

empreendedor, advindos de 

momentos de pivotagem?" 

 

Cope, J (2011) 
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3. Instrumento de coleta de dados da área de Marketing 

RESPONDENTE 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 
FUNDAMENTAÇÃO 

Sócio/Diretor de 

Marketing 

Descobrir se o 

produto tinha boa 

aceitação do usuário, 

ainda que a cuponagem 

não fosse uma proposta 

nova. 

"Como era a aceitação 

do usuário com relação a 

prática da cuponagem?” 

Wallace Guimarães 

(2009) 

Descobrir se 

tecnologia foi um fator 

limitante para o negócio. 

"A ausência de 

tecnologia digital foi um 

limitante para a operação, 

do ponto de vista de 

marketing?” 

Eric Ries (2010); Evan I. 

Schwartz (1999) 

Descobrir se o 

modelo de negócios teve 

boa aceitação do 

mercado. 

"A captação de leads 

para venda de franquias foi 

preocupante em algum 

momento?”  

Loredana Patrutiu-Baltes, 

(2016)  

Descobrir os 

aprendizados trazidos 

como empreendedor. 

"Quais os 

aprendizados tirados, 

como empreendedor, 

advindos de momentos de 

pivotagem?" 

Cope, J (2011) 

 

4. Instrumento de coleta de dados da área Comercial 

RESPONDENTE 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 
FUNDAMENTAÇÃO 

Sócio/Diretor 

Comercial 

Descobrir se as 

respostas dos potenciais 

franqueados durante as 

negociações contribuíram 

para a trajetória. 

"A empresa utilizou-

se das considerações 

feitas pelos potenciais 

franqueados, a fim de 

aperfeiçoar o modelo?" 

Eric Ries (2010); Neil 

Rackman (1988) 

Descobrir a 

dificuldade de se vender o 

modelo. 

"Para você, a boa 

performance nas vendas 

foi mais associada ao 

mérito do time comercial 

ou o modelo era 

facilmente aceito pelo 

mercado? 

Neil Rackman (1988) 

Descobrir se a boa 

performance tornou-se 

uma métrica de vaidade. 

"Havia a percepção 

da necessidade de um 

pivô, ainda que o time de 

vendas estivesse tendo 

excelentes resultados?" 

Eric Ries (2010) 

Descobrir os 

aprendizados trazidos 

como empreendedor. 

"Quais os 

aprendizados tirados, 

como empreendedor, 

advindos de momentos 

de pivotagem?" 

Cope, J (2011) 
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