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RESUMO 

 

Startups são organizações que atuam de maneira inovadora com o auxílio de 
tecnologia desenvolvendo soluções para produtos e serviços. Em 2021, uma pesquisa 
realizada pela Google informou que em 5 anos houve aumento de mais de 8 mil 
startups no Brasil. Por conseguinte, no mesmo ano, a Associação Brasileira de 
Startups, ao ranquear as cidades mais inovadoras, apresentou Salvador, na oitava 
posição nacional. Porém, em 2020 o mundo começava a enfrentar uma pandemia, 
que modificou as formas de atuação e impactou todos os tipos de negócios, incluindo 
as startups. Esta pesquisa tem o objetivo de compreender como se configuram os 
modelos de negócios de startups baianas e suas implicações da pandemia de Covid-
19.  A abordagem foi qualitativa com natureza descritiva e, através de um estudo 
multicasos com entrevistas em profundidade de seis startups baianas, buscou-se 
caracterizar os perfis das startups deste estado, descrever os modelos de negócios 
utilizados por elas, analisando-os anteriormente e posteriormente à pandemia. Optou-
se por empregar como lente teórica para as categorias de análise o Business Model 
Canvas de Osterwalder e Pigneur (2011).  Para a verificação, a abordagem utilizada 
foi a análise de conteúdo com o suporte do software NVIVO11. Identificou-se, desta 
maneira, que o ecossistema de inovação da Bahia, mesmo em fase inicial de atuação, 
cresceu. Verificou-se também que as startups utilizam os modelos de negócios 
satisfatoriamente, embora de maneira informal. Pode-se inferir que as startups, que 
demonstraram conhecer profundamente e aplicar o modelo de negócios na sua 
empresa, obtiveram um desempenho superior mesmo diante das dificuldades extras 
enfrentadas na pandemia. 

Palavras-chaves: Startups; Modelos de Negócios, Business Model Canvas, Covid-19. 
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ABSTRACT 

 

Startups are organizations that act in an innovative way with the help of technology, 
developing solutions for products and services. In 2021, research carried out by 
Google reported that in 5 years there was an increase of more than eight thousand 
startups in Brazil. Therefore, in the same year, the Brazilian Association of Startups, 
when ranking the most innovative cities, presented Salvador, in the eighth national 
position. However, in 2020 the world began to face a pandemic, which changed the 
ways of acting and impacted all types of business, including startups. Thus, this 
research was born, aiming to understand how the business models of Bahia startups 
are configured and their implications of the Covid-19 pandemic. The approach was 
qualitative with a descriptive nature and, through a multi-case study with in-depth 
interviews with six startups from Bahia, we sought to characterize the profiles of 
startups in this state, describe the business models used by them, analyzing them 
before and after the pandemic. We chose to use the Business Model Canvas by 
Osterwalder and Pigneur (2011) as a theoretical lens for the categories of analysis. 
For verification, the approach used was content analysis with the support of the 
NVIVO11 software. In this way, it was identified that the innovation ecosystem of Bahia, 
even in the initial phase of operation, grew. It was also found that startups use business 
models satisfactorily, albeit informally, and it can be inferred that startups that 
demonstrated a deep knowledge and application of the business model in their 
company, achieved superior performance even in the face of extra difficulties faced. in 
the pandemic. 

 

Keywords: Startups; Business Model, Business Model Canvas, Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO  

As startups são organizações que têm em sua base iniciativas inovadoras e a 

sustentação em tecnologias com o objetivo de desenvolver ou melhorar processos, 

produtos e serviços (BLANK; DORF, 2014; CHESBROUGH, 2010; RIES, 2012). No 

ano de 2020, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) havia mapeado a 

comunidade de startups no Brasil e concluído que esse novo sistema de negócios se 

encontra em um estágio bem estruturado, com boas oportunidades de difusão e 

potencial rápido de crescimento. Segundo a Abstartups (2020), 73% destes negócios 

encontram-se em grandes centros de inovação no país. 

Dados da Distrito Report (2021) sinalizam um maior incentivo de investimentos 

externos, com o aporte de 9,4 bilhões de reais, somente no ano de 2020, o que indica 

um crescimento do setor. Em 2019, a consultoria Mckinsey & Company (2019) 

sinalizou que, no estado da Bahia, existiam por volta de 240 startups e 4 incubadoras 

de negócios, concentrando-se em Salvador e Feira de Santana. Nesta pesquisa, ainda 

se contextualiza o empreendedorismo no Brasil, onde mais de 39% da população 

economicamente ativa atua em iniciativas empreendedoras (MCKINSEY & 

COMPANY, 2019). 

Assim como diversos setores da economia, as startups também passaram por 

implicações ocasionadas pela pandemia de COVID-19. Iniciada em 2020, a pandemia 

não só levou a uma crise de saúde global e a uma profunda recessão econômica, de 

acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial (WEF) (2020), como também 

criou um clima de grande incerteza sobre as perspectivas futuras. A crise propiciada 

pela COVID-19 acelerou o aumento de demanda na digitalização das atividades e na 

competição de empregos, deixando mais evidente a desconexão entre os sistemas 

econômicos e sociais (WEF, 2020). 

Um outro dado que ajuda na compreensão do cenário em que este trabalho se 

encontra foi uma pesquisa realizada pela Abstartups em parceria com o SEBRAE no 

ano de 2020, que analisa o impacto da pandemia de COVID-19 nas startups baianas. 

Os respondentes informaram que houve um maior déficit na aquisição de clientes e 

vendas, impactando 52,5% das startups analisadas. Também relataram que 70,8% 

das startups que responderam à pesquisa não contrataram mão de obra durante o 

período da pandemia de 2020. Também quase metade das startups do estudo, 46,7%, 
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não obtiveram aumento no faturamento e 19% tiveram seu faturamento reduzido, 

contudo houve ainda uma parcela das startups que tiveram um impacto positivo e de 

crescimento ao longo deste período (GONZAGA et al., 2020).  

No ano de 2022, este cenário não se alterou muito e o mundo ainda tem ondas 

de novas variantes do vírus que afetam o cenário econômico, político e social. 

Portanto, compreender como estas mudanças influenciam e se relacionam com as 

startups e seus modelos de negócios é um ponto relevante para se investigar. Diante 

deste contexto, surge a seguinte pergunta de pesquisa: Como se configura o modelo 

de negócios de startups baianas e como este modelo foi implicado no contexto da 

pandemia de COVID-19? Portanto, o objetivo principal deste estudo foi compreender 

como se configura o modelo de negócios de startups baianas e entender quais as 

implicações da pandemia para estes modelos de negócios.  

Para atingir tal objetivo, realizou-se um estudo de abordagem qualitativa, 

utilizando-se o método de estudo de casos múltiplos, com emprego de entrevistas em 

profundidade com gestores/empreendedores. Foram selecionadas seis startups 

baianas de diferentes ramos e portes. Foi utilizado como base teórica, o modelo de 

negócios proposto por Osterwalder e Pigneur (2011), Business Model Canvas (BMC).  

Este modelo trabalha a inovação com o objetivo de criar valor para o negócio 

através de uma linguagem comum a todos, independentemente da sua área ou 

formação, e que pode ser facilmente manipulado e utilizado para criar estratégias e 

ações que devem ser tomadas na organização. Para isso, o BMC trabalha com as 

quatro principais áreas de um negócio: clientes, ofertas, estruturas e viabilidade 

financeira, através de nove componentes que norteiam as ações que serão planejadas 

no modelo: segmentos de clientes, propostas de valor, canais, relacionamentos com 

clientes, fontes de receitas, recursos principais, atividades-chave, parcerias principais, 

estrutura de custo (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).   

Ao falar sobre as startups, compreende-se que criá-las é um exercício de 

desenvolver uma organização inovadora e tecnológica, mas que também envolve 

práticas empreendedoras, administrativas e de gestão e planejamento. Discorrer 

sobre este universo da inovação, empreendedorismo e tecnologia tem como ponto 

comum a utilização de modelos de negócios, que são então utilizados com o objetivo 

de transformar os negócios destas empresas em escaláveis, replicáveis (recorrentes) 
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e viáveis financeiramente (lucrativos) (BLANK; DORF, 2014; ROCHA; OLAVE; 

ORDONEZ, 2019).   

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como se configura o modelo de negócios de startups baianas e como este 

modelo foi implicado no contexto da pandemia de COVID-19?   

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 Compreender os modelos de negócios de startups baianas e as implicações 

da pandemia para estes modelos a partir das experiências dos próprios 

gestores/empreendedores desses negócios.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos, que proporcionam a identificação do objetivo principal 

desta pesquisa, são: 

 

1- Caracterizar os perfis dos gestores/empreendedores e das startups baianas 

entrevistadas. 

2- Descrever os modelos de negócios utilizados pelas startups baianas, 

conforme as categorias do Business Model Canvas: segmento de clientes, ofertas, 

infraestrutura e viabilidade financeira.  

3- Analisar as implicações da pandemia no modelo de negócios nas startups 

baianas. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

O cenário das startups, segundo a Google for Startups, cresceu em mais de 8 

mil organizações no Brasil entre os anos de 2016 a 2021 (BARRENCE, 2021). A 

revista Época Negócios apresenta que as startups no país captaram em média 55 

bilhões de reais somente em 2021, um ano pautado pela crise da pandemia de 

COVID-19 (ALVES, 2021). O site Pequenas Empresas Grandes Negócios (2021) 

disponibiliza um relatório no qual o Brasil tem a concentração de 77% de startups e 

70% do investimento nesse segmento na América Latina (BRITO, 2021).   

A partir destas informações, é possível perceber a ascensão deste setor no 

Brasil, o que destaca a importância de se estudar com mais profundidade sobre este 

tema bastante atual. Isso se torna mais relevante quando se busca compreender as 

startups no contexto da pandemia e entender como este cenário implicou em seu 

modelo de negócios.  

Além disso, o fato de o trabalho ser voltado especificamente para casos de 

startups da Bahia confere relevância ao estudo, pois, ao se pesquisar nas bases 

Google Scholar, Portal de Periódicos da CAPES e Scielo, não se localizou publicações 

em periódicos voltadas para este tema no contexto da Bahia. Portanto, esta pesquisa 

pretende trazer análises que proporcionem dados e informações tanto para a 

academia quanto para o mercado sobre o cenário baiano de startups, que colaborem 

para a tomada de decisões e auxiliem para um aprofundamento maior do 

conhecimento deste ecossistema.  

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho foi organizado em seis capítulos. O primeiro trata-se desta 

introdução, que apresenta o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos 

específicos e a justificativa do estudo. O segundo capítulo corresponde a uma 

contextualização do estudo, que trata sobre as startups e seu ecossistema na Bahia. 

O terceiro capítulo é composto pelo referencial teórico sobre modelo de negócios, 

Business Model Canvas e crise e estratégia. Já o quarto capítulo aborda sobre os 

procedimentos metodológicos do estudo, que seguiu abordagem qualitativa, utilizando 

o método de estudo de casos múltiplos com emprego de entrevistas em profundidade 
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e análise de documentos externos. Além disso, como método de análise de dados, foi 

utilizada a análise de conteúdo, com auxílio do software Nvivo 11. No quinto capítulo, 

são realizadas a apresentação dos casos e a análise dos resultados. Por fim, o sexto 

capítulo apresenta as considerações finais e as sugestões para pesquisas futuras.   
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2020), entre os anos de 2018 e 2019, 

relatou um crescimento expressivo no empreendedorismo mundial. Não somente as 

nações mais ricas do mundo tiveram aumento significativo no número de 

empreendedores, mas também nações periféricas ou de média economia (como o 

Brasil) cresceram mesmo em condições econômicas menos favoráveis (BOSMA, et 

al., 2020). 

 Essa tendência pode ser justificada paradoxalmente pelos baixos níveis de 

empregabilidade do mercado, o que gera uma busca por fontes alternativas de renda. 

Contudo, ainda que o aumento do empreendedorismo nos países de média economia 

ocorra muitas vezes por necessidade, as habilidades do empreendedor, como 

pensamento inovador e capacidade de explorar oportunidades, estão cada vez mais 

valorizadas em todo o mercado (BOSMA et al., 2020; DORNELAS, 2015; GEM, 2020; 

VERGA; SOARES DA SILVA, 2015). 

Em 2020, a Comunidade Inovativa Brasil, ao mapear as comunidades de 

startups, identificou que, segundo Brad Feld (2012), existem 6 pilares que compõem 

o ambiente de inovação e empreendedorismo no qual as startups nascem: cultura, 

talento, densidade, acesso ao mercado, acesso à capital e ambiente regulatório 

(COMUNIDADE INOVATIVA BRASIL, 2020).  

O pilar da cultura é concentrado nos eventos relacionados ao ecossistema de 

inovação e empreendedorismo, visto que é através deles que se pode gerar 

visibilidade do mercado para este segmento, aumentar a rede de contatos e entender 

as necessidades do setor. O pilar do talento está relacionado ao ambiente em que 

surgem os empreendedores e a equipe que atua em startups, pois, segundo indica a 

Comunidade Inovativa Brasil (2020), ele se concentra em universidades, centros de 

pesquisa e até mesmo na internet. O pilar chamado de densidade ou suporte é voltado 

ao conhecimento técnico de uma empresa em si, como o marketing e o jurídico. O 

pilar do mercado é direcionado aos clientes e onde elas testam seus produtos, 

começando a partir do relacionamento local e expandido conforme atinge o 

crescimento almejado. O pilar do capital é a interação com investidores, editais e 

incentivos econômicos. E, por fim, o pilar do ambiente regulatório é focado em políticas 



20 

 

públicas do governo e a criação de leis, programas de aceleração e incubadoras para 

beneficiar o empreendedor (COMUNIDADE INOVATIVA BRASIL, 2020). 

O empreendedorismo encontra-se relacionado a situações de crises, 

mudanças na economia, reconfigurações de trabalhos e inserção de novos produtos 

e serviços em diferentes culturas ou localidades. Da mesma forma, isso também 

ocorre com as startups. Elas, assim como o empreendedorismo, possuem sua 

natureza atravessada pela transversalidade dos conhecimentos, tendo seus estudos 

e atividades, em sua maioria, influenciados pelos cenários econômicos e sociais nos 

quais se encontram (FERREIRA; LOIOLA; GONDIM, 2020; FERREIRA; PINTO; 

MIRANDA, 2015; GIL; PERCINIO; SILVA, 2015; HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2017; MCMULLEN; SHEPERD, 2006; MCMULLEN; INGRAM; ADAMS, 2020; 

SARASVATHY, 2003; SARASVATHY; DEW, 2005; SHANE; VENKATARAMAN, 

2000; VENKATRAMAN; HENDERSON, 1998; ZEN; FRACASSO, 2008) . 

Como Ferreira, Loiola e Gondim (2020) afirmam em uma revisão sistemática 

de literatura, as definições sobre empreendedorismo ajudam na compreensão dos 

tipos de indivíduos e sua atuação (se inovadores, criadores de negócios), na sua 

capacidade de explorar oportunidades e negócios (startups e new ventures) e em suas 

motivações em âmbito pessoal ou coletivo ao criar novos negócios. O ato de 

empreender sofre influência de questões econômicas, seja na criação de novas 

empresas ou na oportunidade de mercado para organizações já existentes, 

independente do porte do negócio (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2017; 

MCMULLEN; SHEPERD, 2006; MCMULLEN; INGRAM; ADAMS, 2020; 

SHAFIGULLINA et al., 2020; SHANE; VENKATARAMAN, 2000). 

As startups são empresas que muitas vezes podem nascer de empresas de 

base tecnológica (EBTs), organizações oriundas de ambientes de inovação, 

empreendedorismo e incubação. Devido ao incentivo de ambientes ligados às 

universidades e às incubadoras de negócios, elas geralmente têm seu início como 

pequenas empresas e se localizam em ambientes dinâmicos ligados à inovação e 

com rápido potencial de crescimento. Mesmo nascendo em cenários de alto risco e 

incertezas, seus negócios podem ser reproduzidos e escaláveis. Startups são 

empresas que transformam ideias e necessidades (dores) em produtos ou serviços 

(BARRENCE; CURI, 2020; BLANK; DORF, 2014; PHILLIPS, 2002; RIES, 2012; 
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SCHERER et al., 2018; SILVEIRA; PASSOS; MARTINS, 2017; TORRES; SOUZA, 

2016). 

Para gerenciar um negócio que possui riscos, se faz importante utilizar modelos 

de negócios versáteis que podem ser aplicados à gestão em qualquer que seja o 

contexto. Assim como iniciativas inovadoras são fundamentais e podem modificar o 

ambiente de negócios positivamente, é importante possuir um modelo de negócios 

(RIES, 2012, OLSON; WU, 2017, BERNARDES, 2019). 

 

2.1 O QUE É UMA STARTUP? 

 

Startups são instituições oriundas de empresas de base tecnológica que na 

década de 1990 tinham relação com visionários que atuavam em novidades do 

mercado – oportunidades de ganho financeiro. Atualmente, estas instituições 

possuem um amplo potencial de crescimento pelas inovações desenvolvidas com a 

inserção de novos produtos e serviços, tecnologia e conexão. Elas são projetadas em 

negócios replicáveis, flexíveis, escaláveis, ainda que atuem em condições de grande 

risco e incerteza (ABSTARTUPS, 2020; RIES, 2012; ROCHA; OLAVE; ORDONEZ, 

2019; SILVEIRA; PASSOS; MARTINS, 2017).  

Blank e Dorf (2014) definiram as startups de maneira resumida como uma 

organização temporária que busca um modelo de negócio escalável (isto é, que pode 

aumentar seu volume de entrega sem custos adicionais), recorrente e lucrativo. Na 

definição dos autores, elas apresentam também uma segmentação de tipos de 

startups. Todas com a inovação como característica fundamental.  

 

Quadro 1 – Quadro de segmentação de tipos de startup 

Tipo de Startup Definição 

Empreendedorismo em pequenos negócios Empresas que atuam no setor de serviços dando 
suporte a pequenas empresas, mas que 
movimentam grandes quantias. 

Startups escaláveis Empresas que atuam com tecnologia e inovações, 
que modificam de maneira substancial rotinas e 
processos existentes. Elas melhoram a vida das 
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pessoas ou das organizações, cujo modelo de 
negócios é voltado para ser replicado e escalável. 

Startups compráveis Empresas digitais, que podem financiar a si 
mesmas e são fundadas com o objetivo de serem 
vendidas, juntamente com seus talentos (recursos 
intelectuais). 

Empreendedorismo em grandes empresas Apesar da finitude do negócio, trabalham com 
inovação disruptiva (novos produtos para novos 
consumidores). É uma startup escalável em uma 
grande organização. 

Empreendedorismo social Entidades sem fins lucrativos, com o objetivo de 
melhorar o seu entorno ou o mundo, e os seus 
clientes são pensados em escalabilidade. 

Fonte: Adaptado de Blank e Dorf (2014) 

 

As startups têm como base em suas estratégias de negócios a implementação 

de inovações. Muitas vezes, tais práticas têm início em incubadoras ou comunidades 

de ecossistemas (CHESBROUGH, 2010; LOVE, ROPER, 2015). Ries (2012) propõe 

que os empreendedores atuem em suas empresas de uma maneira distinta, devendo 

abordar e atuar em todas as funções do empreendimento na sua fase inicial (visão e 

conceito, desenvolvimento de produto, marketing e vendas, aumento de escala, 

parcerias e distribuição, e estrutura e desenho organizacional). Esta estratégia, 

segundo o autor, proporciona o progresso da organização no cenário de incertezas 

no qual as startups estão inseridas.  

Pela legislação brasileira, são enquadradas como startups as organizações 

empresariais e/ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação 

caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços 

ofertados, conforme art. 4º da lei complementar Nº 182, de 1º de junho 2021 (BRASIL, 

2021). 

 

2.2 CONTEXTO DAS STARTUPS NO BRASIL E NA BAHIA 

 

Neste estudo, no cenário do Brasil, os dados sobre o crescimento das startups 

e suas comunidades de inovação foram obtidos através de pesquisas da Associação 
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Brasileira de Startups (Abstartups). Em seu banco de dados atualizado até o ano de 

2021, estas pesquisas relatam que existem 13 mil startups cadastradas. Este número 

apresenta um cenário de constante crescimento do setor no Brasil. A Endeavor, 

organização que atua como aceleradora de startups e scale-up 1 , descreve o 

panorama brasileiro das startups como expressivo na indústria nacional (FERREIRA, 

2018). Dados de pesquisa realizada por esta organização informam que, das 408 

indústrias brasileiras pesquisadas, 22% já fecharam negócios (compra e venda) com 

startups.  

Falar das startups no Brasil é tratar também de uma forte característica que o 

país possui: a sua diversidade. E essa característica, segundo a Comunidade 

Inovativa Brasil (2020), é um aspecto que causa impacto nas comunidades de 

empreendedorismo e ecossistemas de inovação. A diversidade de cada região (de 

Norte a Sul) influencia diretamente as ações das startups, criando comunidades e 

ecossistemas com diferentes contextos de crescimento e desenvolvimento 

econômico. Contudo, nota-se que todos trabalham com o objetivo de fomento ao 

desenvolvimento econômico através do empreendedorismo, inovação e tecnologia 

(COMUNIDADE INOVATIVA BRASIL, 2020). 

Quando traçamos um recorte para o Nordeste, a Abstartups (2021) demonstra 

que a região passa por um grande processo de evolução. O Nordeste apresenta casos 

de sucesso com a exportação de talentos e um contexto de maturidade e alta conexão 

entre as startups, com programas de aceleração e investimento (ABSTARTUPS, 

2020; CARRILO, 2020). Ao dar uma atenção especial para o contexto de Salvador, 

em relação ao Nordeste, a cidade se encontra na primeira colocação e, no cenário 

nacional, se encontra em oitavo lugar (ALOISIO, 2021). Trata-se de uma posição 

relevante, que vem se consolidando e crescendo constantemente.  

Na Bahia, no ano de 2020, dados da All Saints Bay, comunidade que tem foco 

em apoiar e fomentar as startups baianas, informam que o ecossistema de inovação 

na Bahia apresenta um crescimento constante e a comunidade ganha espaços 

importantes no cenário de negócios regionais e nacionais (ALOISIO, 2021). A região 

 

1 O Insper aplica o significado do termo scale up, conforme a padronização da OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development), no qual são organizações que crescem de maneira rápida e 
escalonada por um longo período de tempo - empresas de alto crescimento. Fonte: 
https://www.insper.edu.br/noticias/verbete-draft-o-que-e-scale-up/ . 

https://www.insper.edu.br/noticias/verbete-draft-o-que-e-scale-up/
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baiana conta com startups já consideradas casos de sucesso, e no ano da publicação 

possuía 206 startups mapeadas no Startupbase (ABSTARTUPS, 2020). 

O ecossistema de startups da Bahia também possui interação e projetos com 

apoio e parceria de universidades, dentre quais as mais citadas pelos 

empreendedores são o SENAI, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Além disso, o ecossistema de inovação na 

Bahia oferece suporte às startups, através centros de inovação e coworking como o 

Hub Salvador, Hub Feira e Parque Tecnológico da Bahia. Contudo, ainda 68,9% das 

Startups da comunidade, nunca receberam investimentos (ABSTARTUPS, 2020a). 

 Vale salientar que os dados mudam frequentemente e que estão sendo 

implementados projetos de consolidação dos números tanto de startups quanto de 

investimentos e desempenhos destas na Bahia e em Salvador, conforme Aloisio 

(2021). Para que o modelo de análise e a construção das questões da presente 

dissertação fossem ainda mais assertivos, realizou-se uma pesquisa prévia sobre o 

ecossistema de inovação na Bahia.  

 

Quadro 2– Quadro de dados sobre os ambientes de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação na 
Bahia, que dão suporte às startups. 

Ecossistema de 
Inovação 

Natureza 
Descrição fornecida pelo espaço 

Acelera + 
Rede + 

Aceleradora e 
Coworking 

Aceleradora de negócios e rede de escritórios 
compartilhados para empreendedorismo, inovação e 
impacto nos negócios e sociedade locais. Disponível em: 
https://gruporedemais.com/ 

All Saints Bay Comunidade 
de Startups 

Comunidade com foco em desenvolver ecossistema 
inovador e fomentar o empreendedorismo, desenvolvimento 
e inovação em Salvador a partir da colaboração. Disponível 
em: http://allsaintsbay.com.br/sobre/ 

CENA – Centro de 
Empresas 
Nascentes 

Incubadora Incubadora com objetivo de proporcionar uma infraestrutura 
de atendimento ao empreendedor e solução de problemas 
empresariais, associação atrelada à Universidade FTC. 
Disponível em: http://www.portaldocena.com.br/cena 

Colabore Espaço 
Colaborativo e 
coworking 

Comunidade municipal de Inovação de Impacto e impacto 
socioambiental, coworking, hub de economia criativa e 
incubadora de negócios, possuindo também um espaço de 

https://gruporedemais.com/
http://allsaintsbay.com.br/sobre/
http://www.portaldocena.com.br/cena
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aceleração do SEBRAE. Disponível em: 
https://www.instagram.com/colabore.ssa/ 

Espaço Fazer Espaço 
Colaborativo 

Projeto da SECTI para ampliar e qualificar novas soluções 
tecnológicas, por meio de equipamentos científicos e 
produção digital em espaços compartilhados e 
colaborativos. Disponível em: 
http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php
?conteudo=41 

GETIN Aceleradora Aceleradora de Empresas de Base Tecnológica, que 
auxiliam startups através de mentorias para colaborar para 
o desenvolvimento de produtos inovadores. Disponível em: 
http://getin.inf.br/ 

HUB Feira  Coworking Hub de Inovação do interior da Bahia, localizado na cidade 
de Feira de Santana, com o objetivo de transformar o 
ecossistema de inovação regional. Disponível em: 
https://hubfeira.com.br/#ohub  

HUB Salvador Coworking Hub de inovação da Bahia, conectando empresas e 
empreendedores para a geração de negócios, com o 
objetivo de alavancar o crescimento econômico de Salvador. 
Disponível em: https://hubsalvador.com.br/hub/ 

HUB Sudoeste Coworking Primeiro hub de conexões e capacitações para 
empreendedores de inovação no sudoeste da Bahia, 
localizado na cidade de Vitória da Conquista. Disponível em: 
https://hubsudoeste.com.br/  

IBATEC Incubadora Incubadora vinculada ao SENAI, com o objetivo de 
impulsionar a competitividade das empresas baianas, por 
meio da promoção da inovação e da transferência 
tecnológica, e de estimular a cultura empreendedora. 
Disponível em: 
http://www.senaicimatec.com.br/empreendedorismo/incuba
dora/#/ 

INOVAPOLI Incubadora Incubadora vinculada à Escola Politécnica da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), com o objetivo do 
desenvolvimento tecnológico da Bahia, através da 
estruturação de empreendimentos inovadores, sustentáveis 
e competitivos, que agreguem valor à cadeia produtiva do 
mercado local. Disponível em: 
https://www.facebook.com/pg/inovapoli/about/?ref=page_int
ernal 

INOVATEC Aceleradora A INOVATEC tem o objetivo de promover o desenvolvimento 
da economia baiana através do conteúdo de ciência, 
tecnologia e inovação, incentivar os investimentos de base 
tecnológica e apoiar as atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, produção e disseminação do conteúdo 
científico e tecnológico com impacto no mercado. Disponível 
em: 

https://www.instagram.com/colabore.ssa/
http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41
http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41
http://getin.inf.br/
https://hubfeira.com.br/#ohub
https://hubsalvador.com.br/hub/
https://hubsudoeste.com.br/
http://www.senaicimatec.com.br/empreendedorismo/incubadora/#/
http://www.senaicimatec.com.br/empreendedorismo/incubadora/#/
https://www.facebook.com/pg/inovapoli/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/inovapoli/about/?ref=page_internal
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http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php
?conteudo=13 

Parque Social Espaço 
Colaborativo 

Espaço de incentivo à transformação da realidade local e do 
desenvolvimento comunitário sustentável, com foco no 
empreendedorismo social, implementação de tecnologias 
sociais de impacto para pessoas e comunidades. Disponível 
em: http://www.parquesocial.org.br/institucional/ 

Parque 
Tecnológico da 
Bahia 

Incubadora Centro de convergência para a inovação, com integração do 
poder público, comunidade acadêmica e o setor empresarial. 
Tem foco no desenvolvimento de produtos e processos que 
tenham impactos regionais positivos e relevantes. 
Disponível em: 
http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php
?conteudo=22 

Santana Valley Comunidade 
de Startups 

Comunidade de startups de Feira de Santana e Região. 
Disponível em: https://www.instagram.com/santana_valley/  

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Com esta pesquisa prévia, pode-se notar que os ambientes descritos possuem 

em sua maioria foco na inovação, tecnologia e empreendedorismo. Tais espaços 

estão em sintonia com o marco regulatório de 2021, assunto do próximo tópico. 

 

2.3 MARCO REGULATÓRIO 

No mês de junho de 2021, foi sancionada uma lei, cujo objetivo foi estimular o 

setor de negócios de inovação e tecnologia. Assim, o governo federal, através da Lei 

Complementar nº 182 de 1º de junho de 2021, promoveu o que foi denominado como 

marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, no qual um dos intuitos é 

a desburocratização e estímulos da área, com condições mais acessíveis à criação 

destas empresas, ajustando também para elas as questões trabalhistas e tributárias. 

A lei reconhece as startups e o empreendedorismo inovador como um vetor 

para o desenvolvimento do país (nas esferas econômica, social e ambiental), e 

também como um agente para o impulso nos contextos de livre mercado, 

reconhecendo e estabelecendo sua atuação e seu enquadramento.  

 

http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13
http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13
http://www.parquesocial.org.br/institucional/
http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22
http://www.secti.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22
https://www.instagram.com/santana_valley/


27 

 

Art. 4º São enquadradas como startups as organizações empresariais 
ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação 
caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a 
produtos ou serviços ofertados (BRASIL, 2021 p.2).  

 

 

Esta lei entra em vigor a partir de 90 dias da sua publicação, na data de 

setembro de 2021. Prado (2021), em um artigo para o Jornal O Estadão, apresentou 

os principais aspectos de uma startup e as mudanças proporcionadas pela lei, 

conforme a Quadro 3. 

Quadro 3 – Quadro com as maiores mudanças ocorridas no marco regulatório. 

Aspectos de uma startup O que mudou 

Investidor-anjo Os investidores-anjo, a partir do vigor da lei, se eximem de 
quaisquer obrigações trabalhistas ou tributárias da empresa.  

Novo ambiente regulatório Permite a simplificação para a testagem de novos produtos, 
tecnologias experimentais e serviços, a partir da autorização de 
órgãos ou entidades com competência de regulamentação 
setorial. 

Aproximação com o setor público Proporciona, através de incentivo, uma maior interação entre 
as startups e os órgãos públicos (união do público e privado) 
para incentivar a contratação de serviços e produtos das 
empresas por agentes governamentais. 

Inova Simples Iniciativa que concede às empresas a autodeclaração como 
empresas de inovação, chamado de “tratamento diferenciado 
com vistas a estimular sua criação, formalização, 
desenvolvimento e consolidação como agentes indutores de 
avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda”. 

Fonte: Adaptado de Prado, em O Estadão (2021) 

 

O marco regulatório ocorreu dentro do contexto da pandemia, no qual, segundo 

dados do Google for Startups, em um relatório que eles intitulam como “novo normal”, 

houve um crescimento na busca por serviços relacionados a esse tipo de negócio. Os 

serviços mais procurados foram nos setores de alimentação (delivery), saúde e bem-

estar (telemedicina, beleza e móveis para home office), financeiro (internet banking e 

conta digital) e educação (cursos online) (BARRENCE; CURI, 2020). 
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2.4 NEGÓCIOS, PANDEMIA E IMPACTOS 

 

Além de levar em consideração as startups e a base teórica sobre modelo de 

negócios, este estudo também se ocupa do contexto da pandemia de COVID-19, 

marcado por mudanças muito rápidas e de certo modo intensas na forma de se fazer 

e gerenciar negócios. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua página de 

informações, apresenta a COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) como um vírus, que 

causa uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. Este vírus teve sua 

origem na cidade de Wuhan na China no ano de 2019 e, devido ao seu alto nível de 

transmissibilidade e às atuais conjunturas econômicas globais, se tornou em muito 

pouco tempo uma pandemia. 

 Atualmente, já existem vacinas que estão diminuindo muito o contágio entre 

as pessoas e a incidência de óbitos decorrentes da infecção. Contudo, o impacto 

causado por esta pandemia na saúde, na política e na economia ainda está sendo 

sentido. Pelo fato de o vírus não ter sido controlado e sofrer mutações, seus resvalos 

ainda estão implicando em mudanças e adaptações referentes à crise de saúde e da 

economia no mundo todo (UNITED UNION, 2022).    

Estudos globais sobre o tema demonstram que houve, em escala mundial, um 

aumento substancial de desemprego na população, com grandes aumentos nas taxas 

de pobreza, além de demonstrar de maneira mais visceral grandes falhas na 

infraestrutura e políticas públicas dos países (SCHWAB; ZAHIDI, 2020; WORLD 

ECONOMIC FORUM: THE GLOBAL SOCIAL MOBILITY REPORT 2020 EQUALITY, 

OPPORTUNITY AND A NEW ECONOMIC IMPERATIVE, 2020; UNITED UNION, 

2022). Nota-se que se escancarou também a necessidade em se repensar reformas 

estruturais para apoiar as economias no seu caminho de recuperação devendo ser 

formatado e pensado de acordo com a realidade de cada país. 

Em um relatório elaborado pelo Fórum Econômico Mundial (2020) no ano de 

2020, a entidade trouxe um quadro que pode dar uma diretriz de como as 

organizações podem se organizar e trabalhar para a reversão, ainda que a longo 

prazo, dos impactos causados pela pandemia, através de pontos como a 

transformação do ambiente global, do capital humano, dos mercados e do 



29 

 

ecossistema de inovação (SCHWAB; ZAHIDI, 2020). Este quadro é apresentado com 

livre tradução da pesquisadora no Quadro 4.  

Quadro 4 – Quadro com diretrizes para minimizar o impacto causado pela pandemia de COVID-19. 

 Tendências e o 
impacto da crise 

Da crise financeira à 
crise pandêmica 

Recomeço 

Prioridades para os 
próximos 02 anos 

Transformação 

Prioridades para os 
próximos 03 a 05 anos 

Revivendo e 
transformando 

o ambiente 

O cenário é de um 
desgaste nas instituições 
em todas as regiões, com 
decisões fracas e pouca 
transparência.  

Melhorar a capacidade 
de pensamento de longo 
prazo dentro dos 
governos e pensar em 
mecanismos para 
fornecer serviços 
públicos e apoiar 
intervenções de políticas 
digitais. 

Garantir que as 
instituições públicas 
incorporem princípios de 
governança sólidos e 
uma visão de longo prazo 
e criem confiança ao 
servir seus cidadãos. 

O acesso e o uso das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação (TICs) têm 
melhorado em todo o 
mundo, mas ainda estão 
longe de serem 
universais. A crise da 
COVID-19 tornou a 
recuperação mais difícil 
para as economias em 
desenvolvimento, e 
aprofundou as diferenças 
(em relação ao uso de 
tecnologias). 

Atualizar os materiais 
digitais e infraestrutura. 

Priorizar a inclusão digital 
interna e entre os países, 
tanto para empresas 
quanto para pessoas 
físicas.  

Atualizar a infraestrutura 
para acelerar a transição 
energética e ampliar o 
acesso à eletricidade e 
às tecnologias de 
informação e 
comunicação. 

Medidas de emergência 
e de estímulo levaram a 
dívida pública já elevada 
a níveis sem 
precedentes, em um 
cenário de mudanças 
nas bases tributárias. 

Preparar medidas de 
apoio para países 
altamente endividados e 
de baixa renda e planejar 
a futura diminuição da 
dívida pública.  

Mudar a tributação, a 
tornar mais progressiva, 
repensando como as 
corporações, a riqueza e 
o trabalho são tributados, 
nacionalmente e em uma 
estrutura cooperativa 
internacional.  

Revivendo e 
transformando 

o capital 
humano 

A escassez de talentos 
se torna mais 
pronunciada, sustentada 
por sistemas 
educacionais 
desatualizados. 

Há uma deficiência 
específica nas 
habilidades digitais e 
outras habilidades da 

Ampliar a requalificação 
e qualificação em 
habilidades emergentes 
necessárias nesse novo 
cenário, combinada com 
políticas ativas do 
mercado de trabalho. 

Atualizar currículos de 
ensino e expandir o 
investimento nas 
habilidades necessárias 
para empregos e 
"mercados do amanhã". 
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nova economia, à 
medida que a tecnologia 
interfere nos mercados 
de trabalho. 

Há um desalinhamento 
entre os incentivos e as 
recompensas para os 
trabalhadores. 

Gerenciar uma transição 
gradual de esquemas de 
incentivos para novas 
oportunidades de 
mercado de trabalho. 

Repensar as leis 
trabalhistas e a proteção 
social para a nova 
economia e as novas 
necessidades da força de 
trabalho.  

Os serviços de saúde e 
infraestrutura foram 
deixados de lado.  

Há o cenário de duas 
tendências 
demográficas: aumento 
da população nos países 
em desenvolvimento e 
envelhecimento da 
população nos países 
desenvolvidos.  

Expandir a capacidade 
do sistema de saúde 
para gerenciar a carga 
dupla da pandemia atual 
e as necessidades 
futuras nesta área. 

Expandir a infraestrutura 
de cuidados infantis e 
saúde, acesso e 
inovação para o 
benefício das pessoas e 
da economia. 

Revivendo e 
transformando 

mercados 

Os sistemas financeiros 
após a crise de 2007-
2008 tornaram-se mais 
sólidos, mas continuam a 
ter algumas fontes de 
fragilidade, incluindo 
maiores riscos de dívida 
corporativa e 
incompatibilidades de 
liquidez, e não são 
suficientemente 
inclusivos.  

Garantir mercados 
financeiros estáveis, um 
sistema financeiro sólido 
e expandir o acesso e a 
inclusão. 

Criar incentivos 
financeiros para que as 
empresas se envolvam 
em práticas e 
investimentos 
sustentáveis e inclusivos. 

Aumentar os incentivos 
para direcionar recursos 
financeiros para 
investimentos de longo 
prazo, fortalecer a 
estabilidade e expandir a 
inclusão. 

A concentração de 
mercado tem 
apresentado uma 
tendência crescente nas 
economias avançadas, 
com grandes diferenças 
de produtividade e 
rentabilidade entre as 
empresas do topo e 
todas as demais em cada 
setor. 

A abertura comercial e o 
movimento internacional 
de pessoas têm 
apresentado tendência 
de declínio desde a crise 
financeira. 

Estabelecer as bases 
para um melhor equilíbrio 
entre o movimento 
internacional de bens e 
pessoas com a 
prosperidade local e a 
resiliência local 
estratégica nas cadeias 
de abastecimento. 

Repensar a concorrência 
e as estruturas de 
antitruste necessárias à 
Quarta Revolução 
Industrial, garantindo o 
acesso ao mercado, 
tanto local quanto 
internacional. 

Facilitar a criação de 
"mercados do amanhã", 
especialmente em áreas 
que requerem 
colaboração público-
privada. 
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Revivendo e 
transformando 
o ecossistema 
de inovação 

A cultura empreendedora 
se fortaleceu na última 
década, mas não 
resultou totalmente na 
criação de novas 
empresas. 

Falta criação sustentada 
de tecnologias de ponta 
e, onde houve inovação, 
esta não tem sido muito 
bem-sucedida na 
entrega de soluções 
principalmente para 
aumentar o consumo de 
energia, gerenciar as 
emissões e atender à 
demanda por serviços 
sociais mais inclusivos.  

Expandir os 
investimentos públicos 
em produtos e 
desenvolvimento (P&D), 
incentivar o capital de 
risco, o P&D no setor 
privado e a difusão de 
tecnologias existentes 
que apoiem a criação de 
novas empresas e 
empregos nos 
"mercados de amanhã". 

Incentivar e expandir os 
investimentos em 
pesquisa, inovação em 
invenções que podem 
criar novos “mercados do 
amanhã”. 

Incentivar as empresas a 
adotar a diversidade, a 
equidade e a inclusão 
para aumentar a 
criatividade. 

Fonte: The Global Competitiveness Report How Countries are Performing on the Road to Recovery 

(SCHWAB; ZAHIDI, 2020) 

No Brasil, o impacto da pandemia foi sentido tanto no agravamento das 

desigualdades sociais quanto na economia, trazendo inclusive uma grave crise 

política ao país (PESSOA, 2021). Em se tratando do cenário dos negócios brasileiros 

impactados pela pandemia, uma pesquisa do SEBRAE em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas, apresenta um percentual de empresas de 79% que tiveram quedas 

no faturamento (SEBRAE, 2021). O mesmo levantamento sinaliza que, na média, as 

pequenas empresas estão faturando 43% menos do que o registrado antes da 

pandemia, sendo o pior resultado desde julho de 2021 que foi de 45%. Contudo, o 

investimento em plataformas, ferramentas e serviços digitais teve um aumento de 67% 

no faturamento (SEBRAE, 2021).  

Ao se pensar em impactos da pandemia no contexto das startups, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2021) analisa que houve uma queda no 

crescimento destas organizações no sistema de inovação, atreladas a fatores como 

falta de acesso ao crédito e baixa integração com iniciativas públicas e privadas.  Isso 

pode ser minimizado com o estabelecimento do marco legal de junho de 2021 

(MORELIX et al., 2020).  

Por outro lado, a crise também trouxe oportunidades para esse setor. A 

Agência Brasil (2020), por exemplo, afirma que a capacidade das startups brasileiras 

na atuação em momentos críticos com o uso de tecnologia reforçou a necessidade de 

maiores investimentos nelas (BRITO, 2020). No capítulo seguinte, a base teórica da 
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presente dissertação será apresentada, abordando sobre modelos de negócios e o 

Business Model Canvas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Assim como foi mostrado no contexto do estudo, as startups são organizações 

que demandam uma gestão do negócio, com criação de atividades mais burocráticas, 

gestão de equipes, processos e procedimentos para obterem sucesso no ambiente 

aos quais são criadas (RIES, 2012). Isso demanda a utilização de ferramentas de 

planejamento, estratégias e modelos de negócios já existentes. Para este estudo, é 

necessário também compreender como o conceito de crise e estratégia e como eles 

podem implicar nos modelos de negócios. Por isso, este capítulo abordará sobre 

modelo de negócios, Business Model Canvas e crise.  

 

3.1 MODELO DE NEGÓCIOS 

Estudos e conceituações sobre modelo de negócios se iniciaram caminhando 

em conjunto com a área de sistemas de informação e com o uso de ferramentas 

tecnológicas auxiliando o gerenciamento dos negócios (WIRTZ et al. 2016).  

Atualmente, como afirma Wirtz (2019), há uma importância crescente ao abordar 

modelo de negócios e isso se deve principalmente às mudanças consideráveis nos 

ambientes competitivos durante as últimas duas décadas (início dos anos 2000 até os 

dias atuais), particularmente nos mercados digitais. 

 Osterwalder (2004), em sua tese, apresenta como um dos primeiros teóricos 

a discorrer sobre o assunto o autor David A. Whetten (1989), com sua teoria publicada 

na Academy of Management Review, na qual o objetivo central da teoria de modelo 

de negócios era compreender o porquê deste fenômeno. Contudo, para o autor, o 

raciocínio que se encontra ao procurar criar uma abordagem de um modelo de 

negócios não pode ser somente a compreensão do porquê de um fenômeno, mas sim 

entender e descobrir soluções para os problemas que o negócio possui, ou seja, 

encontrar os conceitos e relações que permitam expressar e aprender com a lógica 

de negócios (OSTERWALDER, 2004). 

O modelo de negócios descreve as funções essenciais da proposta de valor de 

uma organização e a sua estratégia leva em consideração as atividades da empresa 

de maneira competitiva. Este conceito oferece valor prático às organizações que 
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sempre precisam se modificar (MAGRETTA, 2002; OSTERWALDER; PIGNEUR; 

TUCCI, 2005; SEDDON; FREEMAN, 2004). 

Magretta (2002), em um artigo para a Harvard Business Review, discorreu 

sobre a importância do modelo de negócios, explicando que há o direcionamento de 

recursos financeiros e de capital humano nas organizações para criar/elaborar estes 

modelos e, mesmo assim, estes muitas vezes falham. Assim, conforme afirma Teece 

(2018), a organização é a responsável pelo sucesso de um modelo de negócios. O 

resultado positivo depende, além de um bom design, de uma grande capacidade de 

elaboração das pessoas que trabalhem com refinamento na implementação das 

atividades dispostas nos componentes do modelo.  

No atual cenário no qual os acontecimentos mundiais refletem diretamente no 

mundo dos negócios, é preciso ter um modelo de negócios bem estruturado e 

posicionado e com valores estratégicos da organização (AMIT; ZOTT, 2010; FOSS; 

SAEBI, 2017; MEIRELLES, 2019). Como afirma Chesbrough (2010), é preciso, de 

acordo com as mudanças do mundo, inovar o modelo de negócios. Apesar de ser um 

desafio, é uma atividade de extrema importância para a continuidade da organização.  

Assim, os modelos de negócio devem oferecer vantagem competitiva para as 

organizações comercializarem novas ideias e tecnologias, o que pode conferir a elas 

algum destaque no cenário em que estão inseridas. Então, é de alta relevância a 

inovação que os modelos de negócios agregam para que os empreendedores e 

gestores proponham valores apropriados às organizações (especialmente em tempos 

de mudança econômica) (AMIT; ZOTT, 2010; CHESBROUGH, 2010; WIRTZ et al. 

2016; MEIRELLES, 2019).  

Os modelos de negócios descrevem de maneira organizada e lógica como uma 

organização cria, entrega e captura valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Quando bem aplicados à organização, elaborados ou adaptados de acordo com a 

realidade da empresa, os modelos de negócios obtêm sucesso referente às atividades 

corporativas. Uma estratégia que pode gerar bons resultados é descrever as 

propostas de valor de uma organização, abranger as partes interessadas 

(stakeholders) às atividades da empresa e considerar o posicionamento competitivo 

da organização. Estas ações podem ser aplicadas à diferentes empresas se 

adequando a cada realidade (ALCANIZ; AGUADO; RETOLAZA, 2020; MAGRETTA, 
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2002; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; SEDDON; FREEMAN, 2004; WIRTZ, 

2019). 

Um modelo de negócios também precisa estar atento às necessidades dos 

seus clientes e sempre apresentar alternativas para um “problema” existente, trazendo 

inovações e soluções que conversem com a organização ao qual este modelo está 

servindo. Isso, de certa maneira, os transforma em variações de modelos já 

existentes, mas adequados à realidade da sua organização (MAGRETTA, 2002). 

Seddon e Freeman (2004) apresentam uma definição sobre modelo de negócios após 

analisar os modelos existentes à época e suas estratégias. Eles definem o modelo de 

negócios como um detalhamento das principais propostas de negócio da organização, 

seus stakeholders e ainda consideram sua estratégia para entregar os valores aos 

clientes.  

Para que a elaboração de um modelo de negócios seja eficiente e traga bons 

resultados à uma organização, é preciso, além de ferramentas inerentes ao modelo, 

considerar os processos organizacionais, a autoridade para executar as atividades e 

a iniciativa para realizar as ações com base nas projeções do modelo. É importante 

também a elaboração de um esquema para que a estratégia seja realizada através 

das estruturas da organização, e seus processos e sistemas (CHESBROUGH, 2010; 

OSTERWALDER, PIGNEUR, 2011; WIRTZ et al. 2016; TEECE, 2018). Assim, “o 

modelo de negócios é um esquema para a estratégia ser implementada através das 

estruturas organizacionais dos processos e sistemas” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011, p. 15). 

Todo modelo de negócio representa uma estrutura conceitual e conta com 

componentes que precisam integrar as informações principais para que se possa 

atingir seu propósito de lucro do negócio, aumentar sua vantagem competitiva e criar 

valor para o cliente e empresa (CHESBROUGH, 2010; OSTERWALDER, PIGNEUR, 

2011; WIRTZ et al. 2016; WIRTZ 2019).  

Wirtz et al. (2016) formularam uma ilustração sobre os componentes de um 

modelo de negócios integrado, sendo eles componentes estratégicos, componentes 

de clientes e marketing e componentes de criação de valor. Os componentes 

estratégicos devem levar em consideração a estratégia adotada pela organização, os 

seus recursos e os seus contatos. Os componentes de clientes e mercado precisam 
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ter em mente, seus clientes ou potenciais clientes, suas ofertas e de onde provém 

suas receitas. Já os componentes de criação de valores devem considerar seu modelo 

de produção, quais são seus recursos e como são as suas finanças.  

Os componentes que devem fazer parte de um negócio, ainda que apareçam 

separados na ilustração, se relacionam entre si, pois possuem o mesmo objetivo final 

do negócio. Os componentes estratégicos fornecem uma ligação entre os 

componentes de clientes e mercado e os componentes da criação de valores pela sua 

posição de relacionar as estratégias do negócio e sua proposição de valores (WIRTZ 

et al., 2016). 

Figura 1 - Componentes de um modelo de negócios integrado 

Fonte: Wirtz et al. (2016) 

 

Em sua pesquisa, que resultou em uma dissertação sobre modelos de negócios 

e startups, Bernardes (2019) apresenta um quadro no qual resume as principais 

definições encontradas sobre modelos de negócios. Embora existam muitas 

definições sobre os modelos de negócios e, em diferentes linhas de estudos, Wirtz et 

al. (2016) afirmam que ainda é preciso um maior aprofundamento para melhoria da 

literatura sobre o assunto, particularmente quando se trata do propósito ou direito de 

existir da abordagem do modelo de negócios, e seus conceitos estabelecidos. 
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O quadro 5 é uma atualização do quadro apresentado no trabalho de Bernardes 

(2019), com novas definições indicadas na revisão bibliográfica desta pesquisa. 

Quadro 5 -  Quadro de definições de modelo de negócios (adaptado)  

Autores Definição de Modelo de Negócios 

Timmers (1998) Uma arquitetura para os fluxos de produtos, serviços e 
informações, incluindo uma descrição dos vários atores de 
negócios e seus papéis, a descrição dos benefícios potenciais 
para os atores de negócio e descrições das fontes de receitas. 

Mahadevan (2000) Define modelo de negócio como a reunião dos fluxos 
organizacionais relativos a valor, receita e logística. 

Amit e Zott (2001) Representação do conteúdo, estrutura e governança das 
transações organizacionais, visando à identificação de 
oportunidades de negócio para criação de valor. 

Chesbrough e Rosembloom 
(2002) 

Trata-se do elo que intermedia (conecta) o desenvolvimento 
tecnológico e criação e realização do valor econômico de uma 
empresa. 

Dubosson-Torbay et al (2002) Corresponde à arquitetura de uma empresa e sua rede de 
parceiros para criar, gerar mercado, entregar valor e capital 
relacionado a um ou mais segmentos de clientes a fim de gerar 
lucro e receita sustentável.  

Magretta (2002) 

 

Modelos de negócios são histórias que explicam como as 
empresas funcionam. 

Osterwalder, Pigneur e Tucci 
(2005) 

Representa a descrição do valor oferecido por uma empresa 
para um ou vários segmentos de clientes bem como a arquitetura 
da organização e sua rede de parceiros para a criação, 
comercialização e distribuição deste valor e seu relacionamento 
com o capital, com o fim de gerar receitas lucrativas e 
sustentáveis. 

Osterwalder (2004) Um modelo de negócio é uma representação de um modelo 
abstrato conceitual que representa a lógica do negócio de uma 
empresa em ganhar dinheiro e suas relações entre os elementos 
que o compõem. Os modelos de negócios ajudam a capturar, 
visualizar, compreender, comunicar e compartilhar a lógica de 
negócios de uma organização. 

Seddon et al (2004) Um modelo de negócios descreve os detalhes essenciais da 
proposta de valor de uma empresa para seus vários interessados 
e o sistema de atividades que a empresa usa para criar e 
entregar valor aos seus clientes, sendo preciso considerar 
também o posicionamento competitivo da organização.  
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Lehmann-Ortega e Schoettl 
(2005) 

Trata-se da descrição da forma como uma empresa pode criar 
valor através do que ela propõe aos seus clientes, da sua 
arquitetura de valor (incluindo os seus recursos e cadeia de valor 
interna e externa) e como ele pode capturar tal valor e convertê-
lo em lucro.  

Morris et al (2005) Uma representação concisa de um conjunto integrado de 
variáveis de decisões nas áreas estratégica, operacional e 
econômica que é direcionado para gerar uma vantagem 
competitiva sustentável em mercados definidos. 

Shafer et al (2005) É a representação da lógica corporativa e das escolhas 
estratégicas de uma empresa para criar e capturar valor dentro 
de uma rede de valor. 

Tikkanen et al (2005) Sistema manifestado em seus componentes relacionados aos 
aspectos materiais e cognitivos. 

Voelpel et al (2005) É a forma de uma empresa realizar um negócio, baseada em 
uma proposição de valor organizacional para os seus clientes, a 
partir de suas estratégias visando atender aos objetivos de seus 
diferentes públicos. 

Casadesus-Masanell e Ricart 
(2007) 

Corresponde a um conjunto de escolhas (políticas, ativos e 
governança), e de consequências (flexíveis ou rígidas) 
decorrentes dessas escolhas regidos por uma teoria. 

Johnson, Christensen e 
Kagermann (2008) 

Modelos empresariais consistem em quatro elementos 
interligados, que, juntos, criam e fornecem valor.  

Aziz et al (2008) É a forma de como uma empresa obtém recursos e entrega valor 
ao cliente. 

Zott e Amit (2008) É a estrutura, conteúdo e gestão das transações entre uma 
empresa e seus parceiros, definindo os vínculos decorrentes. 

Zott e Amit (2009) Um sistema de atividades interdependentes que transcende a 
empresa e abrange seus limites e cria valor aos seus 
stakeholders. 

Gambardella e Mcgahan (2010) É a abordagem de como uma organização gera receita a um 
custo razoável e incorpora as possibilidades de como criar e 
capturar valor. 

Doz e Kosonen (2010) Um conjunto estruturado de relações interdependentes e 
operacionais entre a empresa e seus clientes, fornecedores, 
parceiros e outros intervenientes, e entre suas unidades e 
departamentos internos. 

Casadesus-Masanell e Ricart 
(2010) 

A lógica da empresa, a forma como ela funciona e como a 
mesma cria valor para seus stakeholders. 
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Chesbrough (2010) A inovação do modelo de negócios é de vital importância e pode 
ajudar as empresas a escapar da "armadilha" de seus modelos 
de negócios anteriores e renovar o crescimento e lucros. 

Demil e Lecocq (2010) É a descrição da articulação entre diferentes componentes 
organizacionais para produzir uma proposição que possa gerar 
valor tanto aos clientes como para a empresa. 

Teece (2010) 

 

O modelo de negócio articula a lógica, os dados e outras 
evidências que suportam uma proposta de valor para o cliente e 
uma estrutura viável de receitas e custos para a empresa que 
entrega esse valor. 

Wikström et al (2010) Os modelos de negócio descrevem as atividades de uma 
organização com o fim de entregar um valor para o cliente. 

Osterwalder e Pigneur (2011) Um modelo de negócios descreve a lógica de como uma 
organização cria, entrega e captura valor.  

Arend (2013) 

 

Define modelo de negócio como uma representação útil de como 
a organização cria valor através da transformação e 
transferência de matéria, baseando-se em fatores disponíveis, 
alinhada por uma identidade econômica confiável. 

Klang et al (2014) É o descritivo da criação de valor e apropriação de valor nas 
organizações com fins lucrativos. 

Wirtz et al. (2016) Um modelo de negócios é uma representação simplificada e 
agregada das atividades relevantes de uma empresa. Descreve 
como as informações, produtos e/ou serviços comercializáveis 
são gerados por meio do componente de valor agregado de uma 
empresa, isso de forma sistematizada e dinâmica para o negócio 
ter uma vantagem competitiva.  

Massa, Tucci e Afuah (2017) O modelo de negócios tende a trazer ganhos quando se busca a 
criação e captura de valor tanto do lado da oferta quanto da 
demanda, também buscando a competitividade tanto com base 
em recursos quanto com base em atividades. 

Foss e Saebi (2017) O modelo de negócios apresenta diferentes resultados a 
depender do objetivo do negócio. Para isso, é necessário 
projetar mudanças novas e não triviais nos principais elementos 
do modelo de negócios de uma empresa e/ou na arquitetura que 
liga esses elementos.  

Teece (2018) Um modelo de negócios descreve uma arquitetura de como uma 
empresa cria e entrega valor aos clientes e os mecanismos 
empregados para capturar uma parte desse valor. É um conjunto 
combinado de elementos que abrange os fluxos de custos, 
receitas e lucros.  
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Meirelles (2019) O modelo de negócio é uma estrutura emergente, definida a 
partir da interação entre decisões estratégicas de descoberta e 
reconhecimento de oportunidades (criação do valor), 
implementação (configuração do valor) e obtenção de retorno 
(apropriação do valor). 

Osterwalder et al. (2020) O modelo de negócios não é resultado da área em que atuam. 
Vem de uma organização que explora constantemente novas 
maneiras de criar valor em torno de oportunidades de mercado. 

Fonte: Adaptado de Bernardes (2019)  

 

Mesmo possuindo algumas diferenças pequenas, pode-se avaliar uma 

convergência mediante as definições sobre modelos de negócios: são estruturas 

aplicadas em um plano de maneira a sintetizar as atividades de uma organização com 

estratégia, objetivando melhorar a receita, descrever os valores que o negócio possui 

e entregar estes valores aos seus clientes e parceiros.  

Osterwalder e Pigneur (2011) apontam a importância da inovação no modelo 

de negócios. Para os autores, ela pode atingir quatro objetivos. O primeiro objetivo é 

satisfazer as necessidades do mercado que ainda não foram atendidas. O segundo 

objetivo é trazer o uso de novidades do mercado com novas tecnologias, produtos ou 

serviços. O terceiro objetivo é o aprimoramento, a transformação de um mercado já 

existente; e por último o quarto objetivo é a criação de um mercado novo.  

Em uma pesquisa conceituando os 15 anos de estudos e publicações sobre 

modelo de negócios e inovação, Foss e Saebi (2017) afirmam que os estudos 

publicados sobre modelos de negócio influenciam as pesquisas sobre gestão, e-

commerce, estratégia e gestão de tecnologia. Teixeira et al. (2021), ao analisarem a 

capacidade de crescimento de startups em território brasileiro, também chegam a 

conclusão em seu estudo que o crescimento destas empresas se relaciona 

intimamente com a capacidade das startups aprenderem com seus clientes e 

projetarem seus negócios de maneira escalável e lucrativa através de um modelo de 

negócios.  

Osterwalder (2004), em sua tese de doutorado, apresentou uma proposta 

metodológica para a construção de um modelo de negócios, que utilizasse a inovação 

também como uma criação de valor, o chamado Business Model Canvas (BMC). 
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Osterwalder e Pigneur (2011), aplicaram os estudos e no ano de 2010 criaram um 

livro com o modelo de negócios proposto metodologicamente.  

Selecionar, ajustar e/ou melhorar modelos de negócios é uma arte complexa. 

Bons projetos provavelmente serão altamente situacionais e o processo de projeto 

provavelmente envolverá processos interativos (TEECE, 2010). O Business Model 

Canvas trata-se de um modelo visual de fácil compreensão e preenchimento 

dinâmico, que pode envolver vários setores da organização. Ele pode ser utilizado na 

criação de novos negócios e projetos ou na reformulação de estratégias. As categorias 

do Business Model Canvas serão abordadas no próximo tópico e servirão de lente 

teórica para o modelo de análise de conteúdo utilizado nesta pesquisa.  

 

3.2 BUSINESS MODEL CANVAS 

 

A escolha pelo Business Model Canvas (BMC), proposto por Alexander 

Osterwalder, se deu devido à sua linguagem e à possibilidade de adaptação do 

modelo proposto para diferentes organizações. O modelo proporciona a capacidade 

de moldar as categorias com o objetivo de criar novas estratégias de acordo com a 

realidade da organização.   

 

Osterwalder e Pigneur (2011) consideram os seguintes pilares na criação de 

uma organização: o que a empresa tem a oferecer, o que a empresa pretende 

alcançar, como ela apresenta seus serviços e objetivos e o quanto ela pode ganhar 

com isso.    

 

Acreditamos que um modelo de negócios pode ser mais bem descrito por meio 
de nove blocos básicos de construção que mostram a lógica de como uma 
empresa pretende ganhar dinheiro. Os nove blocos cobrem as quatro áreas 
principais de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011 p.15). 

 

O modelo tem foco em quatro áreas principais: clientes, ofertas, infraestrutura 

e viabilidade financeira. “Cada um dos quatro epicentros pode servir como ponto de 
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partida para uma grande alteração no modelo de negócios e cada um pode ter impacto 

nos outros oito componentes” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011. p.138). 

Estas áreas são subdivididas em nove unidades, chamadas pelo autor de 

componentes do negócio. Elas são: atividades-chave, parcerias principais, recursos 

principais, estruturas de custo, relacionamento com clientes, segmento de clientes, 

proposta de valor, canais e fontes de receitas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; 

OSTERWALDER; PIGNEUR; TUCCI, 2005).  

 

Clientes 

Teece (2010), afirma que as empresas precisam estar centradas na área dos 

clientes principalmente com a evolução da tecnologia, pois ela permite que um 

negócio tenha mais possibilidades de produtos e soluções com preços mais baixos. 

Osterwalder e Pigneur, (2011) elencam os clientes como principais componentes de 

um negócio. Os clientes dentro de um negócio são para quem a empresa oferece 

valor. É nesta área que há o planejamento do contato com o cliente e o 

estabelecimento do seu vínculo (OSTERWALDER, 2004).  

No BMC, essa categoria responde a pergunta: para quem? Ela é formada pelos 

componentes: (a) segmento de clientes, que corresponde a especificação de cada 

tipo de cliente que o negócio possui ou deseja ter; (b) canais, um componente que é 

o elo do contato com os clientes e a experiência do negócio; e (c) relacionamento com 

os clientes, componente que influencia profundamente na experiência geral de cada 

cliente.  

Ofertas 

A área de ofertas acaba sendo um ponto comum em vários modelos de 

negócios. É a área que aborda o propósito da organização, o motivo pelo qual o cliente 

irá optar por determinado negócio ou não. Ela responde no modelo de negócio a 

pergunta: o que? (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).  

No BMC, o seu componente é a proposta de valor, que corresponde a um 

conjunto de benefícios os quais a empresa pode oferecer para o cliente. Assim, pode-

se trabalhar com diferentes propostas para diferentes segmentos de clientes.  
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Uma proposta de valor dentro de um modelo de negócios, segundo 

Osterwalder (2004), é uma visão geral do pacote de produtos e serviços de uma 

empresa que possui determinado valor para o cliente. Teece (2010) discorre que a 

proposta de valor precisa inovar e se atualizar de maneira constante para atender aos 

seus clientes. Com isso, obtém-se maior lucro e competitividade.  

 

Infraestrutura 

Esta área tem como principal função especificar quais as principais 

capacidades e recursos do negócio, sejam estes próprios, de fornecedores ou 

colaboradores, e como estes recursos e capacidades se relacionam 

(OSTERWALDER, 2004). Osterwalder e Pigneur (2011) consideram que esta grande 

área engloba as capacidades e os recursos provenientes de atributos intelectuais, 

físicos, humanos e financeiros.  

Desta forma, a infraestrutura é uma área robusta que dentro do Business Model 

Canvas se relaciona diretamente com todos os componentes. Esta área responde a 

questão: como? Ela abrange os componentes: (a) parcerias principais, que descreve 

todos os fornecedores e parceiros do negócio; (b) atividades chave, que são as ações 

que uma organização realiza para obter sucesso; (c) recursos principais, que 

corresponde aos recursos mais importantes presentes no negócio.   

Viabilidade financeira 

A área de viabilidade financeira no BMC, é considerada por Osterwalder e 

Pigneur (2011) como essencial para o funcionamento de uma organização. Ela 

responde à questão: quanto? Tal área é composta pelos componentes: (a) estrutura 

de custos, que tem como objetivo descrever os custos mais importantes envolvidos 

para realizar o modelo de negócio; (b) viabilidade financeira; e (c) fontes de receita, 

que representa o valor em dinheiro gerado por cada segmento de cliente.  

Assim, a estrutura de um modelo de negócios se forma com as 4 principais 

áreas, e seus nove componentes, todos se relacionando, em um grande quadro cujas 

características e informações lançadas podem ser ajustadas de acordo com cada 

cliente ou projeto.  
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Figura 2 - Imagem do Business Model Canvas proposto por Osterwalder e Pigneur

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 

 

Esta pesquisa apresenta então como categorias de análise as áreas, que 

segundo Osterwalder e Pigneur (2011), correspondem às principais em um modelo 

de negócios. Dessa forma, as categorias principais de análise correspondem às áreas 

de clientes, ofertas, infraestrutura e viabilidade financeira, e como subcategorias 

dentro de cada categoria principal se encontram os nove componentes do modelo de 

negócios.  

Quadro 6 – Quadro com as categorias de pesquisa norteadoras dos instrumentos de coleta e 
observação e das análises 

Categorias  Subcategorias Objetivo Exemplos e palavras 
associadas 

Clientes (C) Segmentos de 
Clientes 

Canais 

Relacionamento 
com o cliente  

Satisfazer as necessidades 
ou problemas de quem 
compra seus 
produtos/serviços e investe 
no seu negócio. 

Natureza do negócio; alta 
importância; decisores; 
valores; demanda; influência 
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Ofertas (O) Proposta de 
Valor 

Ações que devem ser 
realizadas para atingir os 
objetivos da criação de valor 
e clientes. 

Vantagens; planejamento; 
concorrência; clientes; 
marketing; pesquisa 

Infraestrutura (I) Parcerias 
Principais 

Atividades 
Chave 

Recursos 
Principais 

Ferramentas, recursos, 
parcerias e estratégias para 
fazer o negócio da 
organização funcionar e 
entregar o que se propõe.  

Fornecedores; parcerias; 
capital humano; tecnologia; 
rede de contatos; logística  

Viabilidade 
Financeira (VF) 

Estrutura de 
custo 

Fontes de 
receita 

Direcionamento através dos 
dados de custo e receita de 
quanto uma organização 
pode lucrar com o seu 
negócio.  

Vantagem; rentabilidade; 
custo; logística;  

Fonte: Elaborado pela autora com base no Business Model Canvas de Osterwalder e Pigneur (2011). 

A Figura 3 representa um quadro norteado pelo modelo proposto no Business 

Model Canvas de Osterwalder e Pigneur (2011). Ele foi elaborado a partir do quadro 

com as categorias de pesquisa norteadoras dos instrumentos de coleta e observação 

e das análises, dividindo assim a imagem nas 4 principais áreas a serem analisadas 

nesta pesquisa.  

Figura 3 – Quadro de categorias de análise adaptado do BMC 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Business Model Canvas de Osterwalder e Pigneur (2011). 
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Desta forma, conforme apresentado, neste estudo, serão consideradas estas 

categorias de análise como base para entender como os modelos de negócio das 

startups baianas se apresentam e se modificaram (ou não) mediante uma situação de 

crise, como a pandemia.  

3.3. CRISE E ESTRATÉGIA 

Uma crise pode ser considerada como um evento percebido por gestores e 

partes interessadas em um negócio, como algo inesperado, perturbador e com 

dimensões que podem ameaçar os objetivos de uma organização (BUNDY et al., 

2017; PEARSON; CLAIR, 1998).  Pearson e Clair (1998) afirmam em um estudo sobre 

gestão de crises que os fatores de uma crise podem ser multidisciplinares, ou seja, 

atingem diversas áreas. Dessa maneira, diversas áreas ligadas à psicologia, ciências 

sociais, economia e tecnologia precisam ser levadas em consideração ao se criar uma 

estratégia para compreender e até minimizar os efeitos de uma crise.  

Organizações que atuam com inovação e tecnologia podem passar por crises, 

mas podem se adaptar ou até mesmo modificar este cenário, uma vez que possuem 

um maior reconhecimento das oportunidades de mercado diante das adversidades 

(DOERN; WILLIANS; VORLEY, 2019; CHAKRABARTI, 2015). Devece et al. (2016) 

sinalizam em sua pesquisa que os empreendedores podem ter um melhor 

desempenho nas crises devido ao seu conhecimento sobre o mercado, serviços e/ou 

produtos inovadores. Para Doern et al. (2019), a resposta dos empreendedores a uma 

crise depende de fatores como a experiência de mercado, o estágio em que o negócio 

se encontra, o tipo ou intensidade da crise, como ela impacta seus negócios e 

recursos e, como estes são adequados para o enfrentamento da crise. 

Assim, as organizações que atuam com inovações e empreendedorismo 

podem apresentar um bom desempenho ao focar em oportunidades percebidas de 

crescimento. Isso pode ser constatado pois são organizações que trabalham de 

maneira mais arriscada, com atividades e serviços considerados disruptivos, 

reconfigurando suas atividades e estratégias. As organizações que se adaptam não 

são necessariamente as mais afetadas pela crise, e sim as que tiveram melhores 

oportunidades de crescimento percebidas (CHAKRABARTI, 2015; DEVECE et al., 

2016; DOERN; WILLIANS; VORLEY, 2019). Este cenário abrange startups.  
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Em um gerenciamento eficaz de crise, é necessário minimizar os riscos que a 

crise causa, mantendo e focando em suas atividades essenciais. É importante 

improvisar, interagir e satisfazer as partes interessadas (stakeholders) e com isso 

configurar propósitos e valores de maneira individual e coletiva, compartilhando até 

suas informações mais críticas (PEARSON; CLAIR, 1998). Para Cunha (2019), a crise 

econômica influencia o modelo de negócios, sendo assim um importante fator a ser 

considerado na análise das organizações quando se estuda as configurações de um 

modelo de negócios.  

Bundy et al. (2017), em seu trabalho intitulado Crises and Crisis Management: 

Integration, Interpretation, and Research Development, apresentaram diferentes tipos 

de perspectivas teóricas sobre crise e o gerenciamento de crises. Um ponto 

interessante do estudo é a divisão do conceito de crise em duas principais 

perspectivas, interna e externa.  

A perspectiva interna acontece dentro da organização e prevê o gerenciamento 

de riscos baseados na visão dos gestores e da sua intenção (sensemaking) para a 

resolução, fazendo uso de ferramentas corporativas para a prevenção e redução dos 

riscos e impactos ocasionados por uma crise à estrutura organizacional. Já a 

perspectiva externa aborda que a organização leva em consideração a visão e o 

comportamento dos seus stakeholders perante o contexto de uma crise. Neste 

sentido, a organização tenta trabalhar junto com estes parceiros para saírem da crise 

com o menor impacto possível (BUNDY et al, 2017).  

Crises podem ser políticas, econômicas, sociais e sanitárias. Contudo, em 

situações que demandam uma resposta rápida devido à crises de grande escala como 

a COVID-19, a agilidade estratégica passa a ser considerada fundamental para que 

as organizações obtenham sucesso nesse grande desafio social. As empresas devem 

melhorar suas capacidades e habilidades para transformar rapidamente seus 

negócios e as práticas de gestão (PEARSON; CLAIR, 1998; LIU et al., 2021; LEITE 

GUSTMANN DE CASTRO et al., 2021). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para responder à pergunta de pesquisa sobre como se configura o modelo de 

negócios das startups baianas e como este modelo foi implicado no contexto da 

pandemia de COVID-19, foi utilizado como lente teórica o Business Model Canvas 

(BMC) proposto por Osterwalder e Pigneur (2011). Este capítulo aborda sobre os 

procedimentos metodológicos do estudo. 

Assim, este capítulo apresenta um resumo das estratégias metodológicas 

escolhidas para a pesquisa. Nesta seção, serão apresentadas a abordagem de 

pesquisa; o método de pesquisa escolhido, no caso, o estudo de casos múltiplos; a 

técnica de coleta de dados, sendo as entrevistas em profundidade; e o método de 

análise dos dados.  

Quadro 7 – Quadro com um resumo metodológico do estudo 

Pesquisa Qualitativa 

Unidades de Análise Modelo de negócios 

Business Model Canvas 

Crise e estratégia 

Método de Pesquisa Estudo de caso múltiplos 

Técnica de Coleta de Dados Entrevista semiestruturada 

Análise dos Dados Análise de conteúdo 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

Este estudo seguiu uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa visa 

representar as opiniões e perspectivas dos participantes de um estudo (selecionados 

mediante contexto e teorias) e contribuir com conceitos já existentes ou emergentes, 

visando a colaboração na explicação de fenômenos e comportamentos. O método 

qualitativo também permite a investigação minuciosa de tópicos e termos 

simples/cotidianos, que podem ser políticos, econômicos, sociais ou regionais 

(BARDIN, 2016; YIN, 2016). 
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Este estudo se propôs a analisar o ecossistema de startups baianas e 

compreender as implicações da pandemia no seu modelo de negócios através da 

visão dos empreendedores/gestores das startups de uma maneira aprofundada. A 

escolha do modelo de negócios como lente teórica para este estudo relaciona-se com 

a definição do método ao buscar uma maior abrangência nos textos e na exploração 

dos dados obtidos em um estudo investigativo (BARDIN, 2016; GODOY, 2008; YIN, 

2016).  

Esta pesquisa teve natureza descritiva, cujo propósito é descrever as 

características do fenômeno e analisar os fatores que se relacionam com o processo 

da investigação do estudo (GIL, 2002; YIN, 2016; PEROVANO, 2014).   

4.2 MÉTODO DE PESQUISA ESCOLHIDO: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

Este estudo seguiu a abordagem de estudos de casos múltiplos. Segundo Yin 

(2010), o estudo de caso especifica a questão que a pesquisa responde. A escolha 

pelo estudo de casos múltiplos se deu pela vantagem gerada ao proporcionar por meio 

de mais casos um estudo mais ampliado com maior robustez e qualidade devido a 

maior quantidade de dados coletados e uma profundidade definida pelas entrevistas 

semiestruturadas (EISENHARDT, 1989; GIL, 2002; GRAY, 2012; GODOY, 2008; YIN, 

2010, 2016). 

A seleção dos casos múltiplos desta pesquisa seguiu uma sequência de 

processos, como orienta Yin (2010), como a definição de mais de uma unidade para 

ser investigada e uma delimitação mais categorizada dos casos que foram analisados. 

A definição dos casos desta pesquisa foi realizada com o objetivo de gerar dados mais 

aprofundados em organizações que se categorizam como startups, especificamente 

do estado da Bahia. Assim, Eisenhardt (1989) aponta como estratégia do estudo de 

caso realizar uma pesquisa que se concentra na compreensão da dinâmica presente 

em ambientes únicos. A presente dissertação delimitou os atores deste estudo como 

sendo os empreendedores/gestores que participam das tomadas de decisão em 

relação às estratégias que estes negócios utilizam (EISENHARDT, 1989; YIN, 2010, 

2016). 
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Quadro 8 – Quadro da construção da pesquisa em estudo de casos múltiplos 

Etapas Atividades 

Início Pergunta de pesquisa - forma da questão 

Pressupostos 

Selecionar Casos Delimitação do estudo 

Definição dos atores 

Protocolo de estudos Definição da técnica da coleta de dados 

Elaboração dos instrumentos de pesquisa 

Ida a campo Delimitação das datas de coletas 

Anotar observações 

Adaptar os instrumentos às situações 

Análise dos dados Analisar os casos 

Categorizar para identificar padrões entre os casos 

Revisitar a literatura 

Responder aos pressupostos 

Encerramento Saturação dos casos – se possível 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Eisenhardt (1989) e Yin (2010). 

As informações e dados foram coletados por meio de entrevistas em 

profundidade, analisando seu conteúdo, interpretando os resultados e transformando-

os em parte do processo de produção do conhecimento (EISENHARDT, 1989; GIL, 

2002; GODOY, 2008; YIN,2010, 2016).   

4.3 SELEÇÃO DOS CASOS 

Neste estudo, foram realizados seis estudos de caso com startups baianas de 

diferentes segmentos localizadas em Salvador e Feira de Santana, ambas cidades da 

Bahia. Esta pesquisa procurou selecionar organizações, que estivessem de acordo 

com as características trazidas pela literatura sobre startups. Exemplos de tais 

características são: negócios inovadores, escaláveis, recorrentes e lucrativos 

(BLANK; DORF, 2014; RIES 2012; CHESBROUGH, 2010). Também se realizou uma 

pesquisa prévia em centros de inovação como o Hub Salvador, Hub Feira de Santana, 

ABAStartups, Espaço colabore, páginas oficiais destas empresas no LinkedIn, 
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Instagram e em sites e matérias jornalísticas que indicavam empresas configuradas 

como startups.  

Gil (2002) traz a importância de se realizar um protocolo de estudo, que deve ser 

realizado na definição e seleção dos casos para se obter uma roteirização do estudo 

e aumentar a sua confiabilidade. Yin (2010) orienta também que o protocolo do estudo 

de caso deve seguir seções como: visão geral do estudo, como serão os 

procedimentos em campo e questões que irão nortear os casos. 

Figura 4 – Protocolo de estudo de caso 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

RESPONSÁVEL (Pesquisadora): Francine Fernanda Ferreira Garbelotti 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Luciana Alves Rodas Vera 

VISÃO GERAL 

Este protocolo de estudo de caso é integrante da pesquisa sobre modelo de negócios em Startups 
baianas, resultante do projeto de dissertação de mestrado em Administração da Universidade 
Federal da Bahia.  

PROBLEMA DE PESQUISA: 

Como se configura o modelo de negócios de Startups baianas e como este modelo foi implicado no 
contexto da pandemia de COVID-19? 

QUESTÕES NORTEADORAS: 

1. Qual o contexto das startups e o cenário de startups na Bahia? 

2. Quais os modelos de negócios presentes da literatura?  

3. Qual o modelo de negócio norteador das categorias desta pesquisa?  

4. Quais as configurações do modelo de negócios sob a lente do BMC que possuem maior 
influência ao nortear a construção do modelo das startups? (proposição de valor, clientes, 
ofertas, infraestrutura e viabilidade financeira)   

5. Quais os pontos em comum na configuração dos modelos de negócios das startups 
baianas? 

6. Como o modelo de negócios configurou estratégias e apropriou o valor das startups?  
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7. Como o modelo de negócio se configurou, ou reconfigurou pelas startups durante a 
pandemia COVID-19? 

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA: 

Apresentar estudos sobre o cenário das startups na Bahia, e gerar conhecimento sobre modelo de 
negócios para a contribuição na construção da teoria sobre modelos de negócios e startups, além 
de impactar de maneira relevante, sobre o cenário atual com várias formas de negócios impactadas 
(negativamente e positivamente) pela pandemia COVID-19. 

CARACTERÍSTICAS PARA ESCOLHA DOS CASOS: 

1. A empresa selecionada é uma startup?  

2. A empresa desenvolve um produto ou serviço de maneira inovadora?  

3. A empresa selecionada foi fundada e ainda possui atuação na Bahia? 

4. A empresa selecionada continua atuando mesmo após a pandemia COVID-19? 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Desta maneira, 10 startups situadas no estado da Bahia e alocadas em um 

ambiente de inovação e empreendedorismo foram contactadas, mas obteve-se 

retorno de 6 Startups. Para a proteção da identidade dos entrevistados este estudo 

utilizou os seguintes códigos: Startup1, Startup2, Startup3, Startup4, Startup5, 

Startup6. 

 Quadro 9 – Quadro com os casos estudados 

Código do caso Cargo do entrevistado Área da Startup 

Startup1 CEO Negócios 

Startup2 CEO Financeira 

Startup3 Gestor de Negócios Social 

Startup4 Gestor de Branding Educação 

Startup5 CEO Educação 

Startup6 CEO Logística 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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 Caso Startup1 

O caso 1 tem sua atuação em softwares para gestão de coworking. Com 

serviços recorrentes, ela está no mercado desde o ano de 2014 e tem como missão 

auxiliar gestores a crescerem de forma ágil. A proposta desta Startup é levar 

metodologias ágeis através da comercialização de softwares que contribuem para a 

gestão das empresas e proporcionar troca de conhecimento. A escalabilidade do 

negócio se atinge com base nos dados, metas e criatividade para a solução de 

problemas.  

Caso Startup2 

O caso 2 é uma startup de pequeno porte, fundada no ano de 2018. Ela atua 

com a gestão financeira através de um software que auxilia empreendedores com foco 

em micro e pequenos negócios, no operacional e financeiro. O produto desta startup, 

também proporciona a gestão financeira através de uma linguagem mais acessível e 

metodologia própria. 

Caso Startup3 

O caso 3 atua com a gestão social e teve sua fundação em 2016. Iniciou com 

a entrega de donativos, mas por meio físico e hoje possui um aplicativo que faz a 

ponte para a promoção de eventos e campanhas para doações em forma de e-

commerce, cuidando de todo o processo de doação. Atualmente, está listada como 

uma das melhores startups da área social.  

Caso Startup4 

O caso 4 atua com educação digital na área da saúde. Fundada em 2014, trata-

se de uma startup de grande porte, criando produtos e soluções inovadoras para 

proporcionar mais vias de acesso ao conhecimento e a construção de ferramentas 

que reconfiguram práticas dentro da medicina, tudo isso de maneira digital. 

 Caso Startup5 

O caso 5 atua com educação empreendedora para mulheres periféricas e teve 

a sua fundação em 2018. Trata-se de uma startup recente, tendo se tornado assim 

em 2020. Ela atua com impacto social através das mídias digitais como o WhatsApp. 
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Caso Startup6 

O caso Startup 6 atua com gestão de logística em comunidades e favelas de 

Salvador. Sua proposta é ser um delivery que entrega tudo para todos. Fundada em 

2018 em um programa do Google for Startups, já nasceu com esse propósito e 

também atua com impacto social, pois leva a favela para lugares onde estes tipos de 

negócios não chegariam. 

4.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Este estudo escolheu como técnica de coleta de dados as entrevistas em 

profundidade devido a sua versatilidade de abordagem (PATTON, 2002). Godoy 

(2008) discorre sobre os tipos de entrevista utilizando-se da conceituação de Sierra 

(1998), a qual explica que entrevistas em profundidade são aquelas cuja investigação 

se faz pela vida do entrevistado, suas experiências, ideias, valores. O objetivo da 

entrevista em profundidade, conforme Godoy (2008), é a construção de um quadro 

mais amplo da vivência do entrevistado pelo tema que se debate.  

A entrevista em profundidade corresponde a uma estratégia sistemática que 

fornece informações de maneira instrumental para a sua análise com o intuito da 

mediação do empírico e teórico, visando gerar conhecimento e interpretações para 

alcançar os objetivos da pesquisa (BARDIN, 2016; GODOY, 2008; PATTON, 2002; 

RUBIN; RUBIN, 1995; YIN, 2016). A escolha pela técnica da entrevista em 

profundidade neste estudo se justifica pelo fato dela proporcionar um relato 

aprofundado dos entrevistados sobre suas experiências com a temática em questão. 

As entrevistas foram realizadas com os gestores e/ou fundadores das startups, 

selecionadas anteriormente, através de pesquisa prévia do campo. De acordo com 

Bardin (2016) e Yin (2016), a seleção dos entrevistados costuma ser realizada 

mediante contexto da pesquisa, visando uma maior validação do campo empírico, 

material considerado indispensável em uma pesquisa qualitativa. 

O instrumento de coleta de dados foi um roteiro semiestruturado de entrevista, 

elaborado com o objetivo de deixar o entrevistado relativamente livre para realizar as 

análises que julgasse importantes da startup que está sendo pesquisada. O roteiro de 

entrevista foi construído com base em categorias do Business Model Canvas, criadas 
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através da pré-análise do campo teórico (BARDIN, 2016). Assim, a Figura 4 apresenta 

o roteiro de entrevistas com suas categorias e respectivas questões relacionadas à 

ela.  

Figura 5 - Roteiro semiestruturado de entrevista  

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Categorias de 
análise 

Perguntas  Subcategorias  

Perguntas-
quebra gelo 

(Caracterização 
da organização) 

1. Fale um pouco sobre a startup, como ela 
começou, os fundadores, e como ela se 
encontra agora.  

O que emergir do campo 

 

2. Qual o principal negócio da sua startup?  
O que emergir do campo 

 

3. Qual o grau de importância que a sua 
organização remete ao modelo de negócios que 
utiliza?  

O que emergir do campo 

 

4. Ao trabalhar modelo de negócios, seguindo a 
lente do Business Model Canvas (BMC) temos 4 
categorias principais – clientes, oferta, 
infraestrutura e viabilidade financeira. Ao 
formular uma estratégia de negócios da sua 
organização, qual das categorias é o maior foco 
da organização? Porque?  

O que emergir do campo 

 

Oferta (O) 

5. Para quem a sua startup cria valor? O que levam 
em consideração ao construir sua proposta de 
valor?  

Proposta de valor 

6. Quais são os pontos principais avaliados no 
alinhamento entre a missão, visão e o modelo de 
negócios? 

Proposta de valor 

7. Qual a preocupação em criar um impacto social 
positivo para além da organização e os clientes?  

Proposta de valor  

8. O que mais impacta na decisão de criar ou 
modificar um produto/serviço pensados de 
acordo com as estratégias do modelo de 
negócio?   

Proposta de valor 

9. Sobre suas ofertas, como vocês pensam 
estrategicamente formas de mitigar os 
obstáculos até o lançamento do produto/serviço 
no mercado? 

Proposta de valor 
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10. Quando se fala sobre produtos e serviços 
descritos, há o objetivo de ir além das 
expectativas do cliente, através das suas 
ofertas? O quanto isso influencia o 
planejamento?  

Proposta de valor 

Clientes (C)  

11. Como é realizada a segmentação dos clientes 
(público-alvo)?  

Segmentação de clientes 

12. Como os clientes influenciam as tomadas de 
decisão do negócio?  

Relacionamento com o 
cliente 

13. Qual a maneira de ajustar o negócio as 
demandas de mercado, quando estas são 
requisitadas pelo segmento de clientes?  

Canais 

14. Com base nos produtos/serviços oferecidos pela 
sua organização, o quanto vocês consideram 
que preenchem as necessidades dos clientes ou 
o quanto vocês criam esta demanda?  

Atividades Chave; 
Recursos Principais 

Infraestrutura (I) 

 

15. Quais competências e recursos do modelo de 
negócio são importantes para o êxito do 
modelo?  

Atividades Chave; 
Recursos Principais 

16. Como a concorrência influencia a oferta do 
mercado? O impacto é maior que a demanda de 
clientes? 

Parcerias Principais 

17. Como o modelo de negócios tem se alinhado às 
habilidades gerenciais e os recursos da 
organização?  

Atividades Chave 

Viabilidade 
Financeira (VF) 

18. Como os investimentos externos modificam as 
categorias do modelo de negócio? Quais são 
mais modificadas?  

Fontes de receita 

19. Como o valor do serviço é ajustado à proposta 
de valor e à demanda do cliente? 

Fontes de receita 

20. Quais recursos garantem a um bom retorno, 
mantém a competitividade e sustentabilidade do 
modelo de negócio? 

Estrutura de custo 

21. Quanto a viabilidade financeira (despesas e 
receitas) modifica as demais categorias do 
Modelo de negócios? Que categorias são mais 
afetadas?  

Fontes de receita; 
estrutura de custo 

Implicações da 
pandemia 

22. Como a pandemia COVID-19 influenciou nos 
negócios?  

O que emergir do campo 
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 23. Devido ao contexto da pandemia COVID-19, 
como a sua organização precisou modificar o 
modelo de negócios já existente?  

O que emergir do campo 

 

24. Ao modificar o modelo que utilizavam, quais 
foram as categorias que foram mais afetadas?  

O que emergir do campo 

 

25. Como o contexto político, econômico e social, 
relacionado ao ambiente que a sua organização 
está inserida atualmente, influencia o seu 
modelo de negócios? Se puder, conte uma 
situação que houve essa influência. 

O que emergir do campo 

 

RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO 

PÚBLICO-ALVO: empreendedores e gestores de startups. 

SEQUÊNCIA LÓGICA: Coleta de dados, transcrição e registro dos dados, inserção dos dados no 
software Nvivo11, análise (inferência e interpretação) e redação dos resultados. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Com o auxílio da revisão de literatura e referencial teórico, foram formuladas as 

categorias de análise “clientes, ofertas, infraestrutura e viabilidade financeira”. As 

categorias foram incorporadas às questões e o vocabulário foi adequado para o 

ecossistema que as startups se inserem, também visando a integração com os 

objetivos deste estudo (BARDIN, 2016; DUARTE, 2004; PATTON, 2002).  

As entrevistas se realizaram por meio virtual durante o segundo semestre do 

ano de 2021, devido justamente ao contexto da pandemia de COVID-19. Os 

entrevistados foram contactados por meio eletrônico (WhatsApp e e-mail). Foram 

enviados então, os convites, aos empreendedores/gestores e um breve resumo sobre 

o estudo. Todas as entrevistas foram agendadas com datas definidas a critério do 

entrevistado. Antes das entrevistas, os objetivos da pesquisa foram explicados aos 

entrevistados, bem como a confidencialidade dos dados adquiridos. Todos 

preencheram um termo de consentimento livre e esclarecido, dado pela pesquisadora. 

Os entrevistados estavam cientes de que os critérios de respostas das perguntas e a 

continuidade da entrevista estavam sob o seu controle. 

As entrevistas aconteceram mediante acordo prévio e mantendo todos os 

protocolos éticos, deixando de maneira transparente possível as informações para o 

entrevistado, bem como reforçando seu anonimato e a garantia de que, caso ele 
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desejasse suas respostas, não constariam nos resultados da pesquisa. No Quadro 

10, constam as entrevistas que foram realizadas durante o mês de julho de 2021 e os 

códigos que mantêm o anonimato dos entrevistados, bem como das startups que 

fazem parte.  

Quadro 10 – Quadro com data e duração das entrevistas 

Código do caso Cargo Data Duração Páginas de transcrição 

Startup 1 CEO 12/07/2021 75 minutos 17 

Startup 2 CEO 13/07/2021 62 minutos 17 

Startup 3 Gestor de negócios 14/07/2021 65 minutos 17 

Startup 4 Gestor de Branding 15/07/2021 60 minutos 16 

Startup 5 CEO 19/07/2021 55 minutos 14 

Startup 6 CEO 19/07/2021 70 minutos 11 

Total 387 minutos 92 páginas 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Os encontros para as entrevistas se realizaram através de plataformas digitais 

onde as entrevistas aconteceram de maneira online mediadas pelo software de vídeo 

Zoom ou Google meeting que permitiu a gravação para posterior transcrição e análise 

dos dados.  

De acordo com Bardin (2016), todas as entrevistas para uma análise de conteúdo 

devem ser integralmente transcritas, tanto as mais profundas com mais de uma hora 

de duração, quanto as mais pontuais e estruturadas. A transcrição se fez inicialmente 

de maneira automatizada por meio do software de ferramenta de texto do Google, o 

docs, através do navegador Chrome com a função digitação por voz. Após e buscando 

um maior rigor, foi realizada novamente a escuta das gravações e foram reescritas 

todas as incongruências encontradas na primeira transcrição. Para manter o material 

fidedigno, após uma revisão de leitura das entrevistas, foi realizada novamente uma 

conferência comparando as gravações ao texto transcrito.  
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Após esta etapa finalizada, as transcrições foram copiadas para o editor de texto 

Microsoft Word, com espaçamento de 1,5 entre linhas e fonte Times New Roman 12, 

o que totalizou 92 páginas. Todos os relatos transcritos foram inseridos no software 

NVivo11, no qual posteriormente se alocou estes dados aos “nós” códigos de análise 

criados a partir das categorias estabelecidas: clientes, ofertas, infraestrutura e 

viabilidade financeira.  

 A revisão das transcrições das entrevistas e das notas de observação se deu de 

acordo com as categorias estabelecidas. Os resultados foram tratados de maneira 

válida e significativa, interpretados a partir das categorias determinadas. Destaca-se 

também que, durante o processo de transcrição, se excluiu do texto palavras de baixo 

calão, interjeições das falas coloquiais e frases repetidas, visando as futuras análises 

que seriam interpretadas do material (BARDIN, 2016; DUARTE, 2004).  

 

4.5 ANÁLISE DE CONTEÚDO   

A análise de conteúdo é um método de analisar de maneira detalhada e 

aprofundada o material empírico coletado no campo, através de entrevistas, histórias, 

observações e documentos, com o intuito de inferir e interpretar, com base em 

indicadores ou categorias, os objetivos definidos na primeira parte da pesquisa e que 

são codificados explorados na aplicação da parte empírica (BARDIN, 2016; PATTON, 

2002).  

Assim, a análise de conteúdo foi selecionada como método deste estudo pela 

sua capacidade de, por intermédio de frases, expressões e palavras (dados brutos do 

texto) trazer as respostas aos objetivos deste trabalho através das interpretações das 

respostas e comparações com o que emergiu do campo. Sua escolha se fez também 

pela natureza objetiva e sistemática desta pesquisa (BARDIN, 2016).  
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Figura 6 – Desenvolvimento da análise da pesquisa conforme Bardin (2016) 

Fonte: Adaptado de Bardin (2016) 

 

De acordo com Bardin (2016), os passos para uma análise de conteúdo se dão 

com: (1) a etapa pré-análise, na qual se identificam, organizam e selecionam os 

materiais que fornecem suporte ao estudo; (2) a etapa de exploração do material; e 

(3) a etapa de tratamento dos resultados e interpretações, na qual, pelas 

interpretações ou inferências, atingem-se os objetivos da pesquisa ou encontram-se 

novas descobertas proporcionadas pelo campo empírico.  

A pré-análise desta pesquisa se estabeleceu com o referencial teórico, as 

categorias da pesquisa, a lente teórica e o roteiro de entrevistas que forneceram um 

material robusto e suficiente para a exploração dos achados quando em campo. 

Inicialmente foi identificado o tema ou a lente teórica desta pesquisa, o Business 

Model Canvas (BMC). Conforme Bardin (2016) discorre, o tema é utilizado como 

unidade de registro e orienta com isso as análises da pesquisa. Este estudo possuiu 

como documento para análise as entrevistas, que foram analisadas tendo o tema BMC 

como sua base teórica. Assim, o BMC e o entendimento das suas 4 áreas principais 

(clientes, ofertas, infraestrutura e viabilidade financeira) foram selecionados como 

categorias para a análise e identificadas ao longo das entrevistas através das 

codificações e do contexto abrangido. Todas as perguntas foram formuladas nesta 



61 

 

etapa visando uma compreensão mais aprofundada de como são os modelos de 

negócios destas startups e suas implicações com o contexto da pandemia. 

Ainda na pré-análise, após a definição das categorias de análise se estabeleceu 

a codificação para a pesquisa. Desta maneira, as dimensões de análise foram 

inseridas no software de análise de dados qualitativos, o NVivo11. Também ocorreu 

nesta etapa a revisão do roteiro de entrevistas e sua adequação, além da criação 

inicial dos “nós”, que são as categorias de análise da pesquisa, no software NVivo 11. 

Segundo a definição do próprio software, “nós” são recipientes para a codificação que 

representam temas, tópicos ou demais conceitos que estão envolvidos nos padrões 

ou ideias que se deseja evidenciar. Desta maneira, os nós criados possuem a mesma 

nomenclatura e objetivo das categorias de análise. 

O passo posterior se deu com a exploração do material, ou seja, a 

administração das técnicas selecionadas no campo (BARDIN, 2016). Neste processo, 

aconteceram as entrevistas em profundidade e foram realizadas as suas transcrições, 

além da validação das categorias e as codificações no contexto do que emergiu do 

campo empírico atrelado ao referencial adotado e ao propósito desta pesquisa. 

Conforme afirma Bardin (2016), é na exploração do material o momento em que se 

criam novas codificações, decomposição e enumeração do material, com regras 

previamente formuladas na primeira fase.   

 Nesta etapa, as transcrições das entrevistas foram inseridas em arquivos do 

programa de processamento de textos Microsoft Word e importadas para o software 

Nvivo11. Os dados foram nomeados de casos, termo denominado pelo software como 

os locais onde há o registro das informações das suas unidades de textos, entrevistas 

e notas de observação. Tanto Bardin (2016) quanto Patton (2002) sinalizam que, a 

partir das palavras, frases ou expressões que se identificam nas entrevistas, infere-se 

a realidade de uma população.  

Desta maneira, a partir da sistematização dos dados (casos), o objetivo da fase de 

exploração do material foi inferir por meio das categorias definidas na pesquisa e pré-

análise a criação das codificações que no software Nvivo11 se denominam “nós” e 

“sub nós”. Ou seja, por meio das transcrições e análise das entrevistas, com o auxílio 

do software, validou-se os dados inseridos como “nós”, que foram as categorias de 

análise definidas sob a ótica das 4 principais áreas de negócios propostas no BMC, 
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por Osterwalder e Pigneur (2011): clientes, ofertas, infraestrutura e viabilidade 

financeira. Também foram definidos os “sub nós” pertencentes as categorias, que 

foram os 9 componentes que proporcionam um maior detalhamento e possibilidade 

de análise do contexto e ao processo de codificação. Tais “sub nós” são: segmentos 

de clientes, relacionamento com clientes, canais, proposta de valor, parcerias 

principais, atividades chave, recursos principais, estrutura de custo e fonte de receita.  

O terceiro passo na análise de conteúdo, segundo Bardin (2016), se deu com 

o tratamento de dados e as interpretações.  É nesta fase que, a partir dos resultados, 

inferem-se e interpretam-se os objetivos deste estudo e apresentam-se novas 

descobertas (BARDIN, 2016). Os resultados das transcrições foram aqui tratados para 

serem significativos e válidos. Nesta fase, é onde se realizaram todas as relações 

entre os códigos e categorias estabelecidas, juntamente com o material transcrito e 

as referências teóricas. Como afirma Bardin (2016), para um maior rigor, os resultados 

da análise de conteúdo devem ser submetidos a testes de validação. Assim, os 

resultados obtidos com as transcrições foram inseridos como casos no software.  

Nesta fase, ainda se identificou a relação entre termos, palavras, respostas e 

conclusões dos entrevistados que proporcionaram material às categorias 

estabelecidas e aos objetivos definidos na pesquisa. Bardin (2016) indica a 

necessidade de sistematizar um conjunto dos tipos de comunicações, seguindo os 

critérios da quantidade de pessoas implicadas na comunicação e a natureza do código 

e do suporte da mensagem e o contexto.  

Assim, cada código criado corresponde aos fundamentos que compõem a 

comunicação daquele dado e podem significar alguma coisa na análise, segundo 

Bardin (2016). Ao todo nesta pesquisa foram criados 23 “nós’ e “subnós”. Neste 

estudo, a seleção das análises do conteúdo é feita por palavras que possuem relação 

com modelos de negócios, o Business Model Canvas, crise e pandemia.  

Assim, foram selecionadas as 6 transcrições e gerado um relatório com a 

frequência de palavras mais recorrentes nas entrevistas, com as especificações para 

maior detalhamento de apresentação das 15 palavras mais frequentes, com mais de 

7 letras, a fim de se evitar artigos, advérbios e conjunções que, para esta pesquisa, 

não se aplicavam serem selecionados como codificações. Também foi selecionada a 

opção de abranger para generalizações e sinônimos das palavras que poderiam ser 
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frequentemente encontradas. Esta sequência apresentada na Figura 6, para 

identificação das frequências de palavras, foi utilizada em todas as análises.    

Figura 7 - Resumo das frequências de palavras mais recorrentes nas entrevistas dos casos estudados. 

 

Fonte: Extraido do NVIVO (2022) 

 

Foram excluídas palavras que são recorrentes pela natureza da técnica de 

entrevista e não contribuiriam para uma codificação do conteúdo categorizado. Estas 

palavras foram: entrevistado, negócios, empresa e startup. 

Figura 8 - Categorias como “nós” e “subnós” no software NVivo  

 

Fonte: Extraído do NVIVO (2022) 
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Conforme Bardin (2016), a categorização ocorre por dois processos. Antes, 

através da classificação do que já existe, o referencial, ou como ela denomina como 

“acervo” e com elementos à medida que vão sendo encontrados. Além disso, as 

categorias precisam ter exclusão mútua onde cada elemento não pode existir em mais 

de uma divisão, onde um mesmo conjunto só funciona com um registro e uma 

dimensão de análise. É necessário que a categoria tenha pertinência, objetividade, 

fidelidade (na qual as variáveis precisam ser claramente definidas) e produtividade 

(onde um conjunto de categorias fornece resultados férteis).  

Assim, tivemos nesta pesquisa através das especificações apresentadas por 

Bardin (2016) seis categorias.  

Quadro 11 – Quadro com a atualização das categorias de análise. 

Categorias Subcategorias Termos relacionados  

Caracterização Modelo de negócios “business model canvas”; “BMC”; 
“validação”; “canvas”; “estruturar o 
negócio” 

Cliente Canais “marketing”; “redes sociais”; “mídias 
sociais” 

Relacionamento com clientes “promoções”;  

Segmentos de clientes “focados”; “B2B”; “empresários”; 
“público-alvo”; 

Implicações na pandemia Ações socioambientais “impacto social”; “impacto ambiental”, 
“iniciativas sociais”; “projeto social”  

Desafios (momentos) “situação desafiadora” “momento de 
repensar”, “crise”; “ 

Impactos (mudanças) “reformular”; “recomeçar”; 
reestruturar”; “repensar” 

Infraestrutura Atividades chave “principal produto”; “serviço”; “mvp”;  

Parcerias Principais “concorrência”; “junção” 

Recursos Principais “equipe”; “pessoal”; “recursos 
humanos” 
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“pessoas”  

Oferta Proposta de valor “propósito”; “core”; “missão”; 
“objetivo”;  

“produto”  

Viabilidade financeira Estrutura de custo “enxugar custos”; investimento; 

Fontes de renda “investimento externo”; “produto 
novo” 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Nesta fase de tratamento, os dados foram analisados de forma individual a 

partir da frequência de palavras apresentadas nos textos de cada caso. Além disso, 

também foram analisados coletivamente ao selecionar os 6 casos, através dos 

relatórios que são gerados pelo NVivo. Os relatórios foram analisados através de uma 

porcentagem que abrange a cobertura das palavras que apareceram em cada 

documento (transcrição das entrevistas dos casos). Ou seja, a frequência de aparição 

como intitula Bardin (2016). E de maneira indutiva, ao interpretar as falas sinalizadas 

nos relatórios de frequência e também os significados que se apresentam e foram 

tomados de notas pelo entrevistador, inferindo daí as percepções do pesquisador. 

A Figura 8 apresenta um resumo do percurso metodológico deste estudo, 

buscando relacionar cada etapa com a técnica e a estratégia metodológica utilizada e 

os objetivos a serem alcançados. 

Figura 9 – Desenho metodológico da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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5   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados desta pesquisa foram estruturados em duas seções. Este capítulo 

se encontra subdividido em 5.1 Caracterização dos empreendedores e das startups, 

5.2 Casos, modelos de negócios e as implicações da pandemia.  

As análises das entrevistas, através da análise de conteúdo de Bardin (2016), 

foram codificadas conforme as categorias de análise selecionadas mediante a lente 

teórica desta pesquisa, nas quatro grandes áreas de um negócio, e as subcategorias 

definidas como os nove componentes do BMC e os achados no campo. O Quadro 12 

apresenta uma síntese das categorias.  

 

Quadro 12 – Quadro com resumo das categorias e onde se encontram nos resultados 

Categorias Referencial Resultados 

Caracterização Blank e Dorf (2014) 
Ries (2012) 

5.1 Caracterização dos empreendedores e 
das startups 

5.2 Casos, modelos de negócios e as 
implicações da pandemia. 

Clientes Ostewalder e Pigneur (2011) 

Osterwalder et al. (2020) 

5.1 Caracterização dos empreendedores e 
das startups 

5.2 Casos, modelos de negócios e as 
implicações da pandemia. 

Ofertas Ostewalder e Pigneur (2011) 

Osterwalder et al. (2020) 

5.2 Casos, modelos de negócios e as 
implicações da pandemia. 

Infraestrutura Ostewalder e Pigneur (2011)  

Osterwalder et al. (2020) 

5.2 Casos, modelos de negócios e as 
implicações da pandemia. 

Implicações da 
Pandemia 

Bundy et al (2017) 5.2 Casos, modelos de negócios e as 
implicações da pandemia. 

Viabilidade Financeira  Ostewalder e Pigneur (2011) 

Osterwalder et al. (2020) 

5.2 Casos, modelos de negócios e as 
implicações da pandemia. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Para uma compreensão ainda mais clara das categorias e subcategorias, 

também houve a demonstração por meio das nuvens de palavras, onde ficou mais 

claro que as categorias de análise se confirmam, como clientes, ofertas, recursos e 

finanças e onde surgem novas categorias relacionadas a pandemia (seus impactos) 

e as caracterizações dos casos (startups, empresa). 

Figura 10 - Nuvem de palavras das entrevistas transcritas no Nvivo11 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Através das palavras mais aparentes, pode-se perceber que muito do que se 

tratou nas entrevistas tem relação com a pandemia em destaque na imagem. Ainda 

que este fosse um tema da análise deste estudo e que, durante as entrevistas, 

houvessem perguntas relacionadas ao contexto, o assunto emergiu 

espontaneamente, uma vez que o mundo ainda enfrenta este evento e as startups 

estão modificando suas rotas em virtude dos acontecimentos que surgem.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PERFIS E DAS STARTUPS 

Foram analisadas 6 startups selecionadas dentro do ecossistema de inovação 

na Bahia. Reiterando a garantia de confidencialidade, os casos possuem a 

nomenclatura Startup e um número de identificação, iniciando em Startup1 e 

continuando em ordem crescente até Startup6. 
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Figura 11 - Características dos entrevistados tabuladas no Nvivo11  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

O empreendedorismo encontra-se relacionado a situações de crises, 

mudanças na economia, reconfigurações de trabalhos e inserção de novos produtos 

e serviços em diferentes culturas ou localidades e as startups são empresas que 

transformam ideias e necessidades (dores) em produtos ou serviços (BARRENCE; 

CURI, 2020; BLANK; DORF, 2014; PHILLIPS, 2002; RIES, 2012; SCHERER et al., 

2018; SILVEIRA; PASSOS; MARTINS, 2017; TORRES; SOUZA, 2016; FERREIRA; 

LOIOLA; GONDIM, 2020; FERREIRA; PINTO; MIRANDA, 2015; GIL; PERCINIO; 

SILVA, 2015). A maioria dos entrevistados corrobora com essa perspectiva, uma vez 

que 5 dos 6 entrevistados são os fundadores das startups e transformaram 

inquietações em oportunidades de negócio. A trajetória deles se funde a da 

organização, como pode ser visto no relato do entrevistado da Startup6.  

 

Eu era estudante de designer gráfico, mas tive que trancar, mas continuo 
dizendo que sou um eterno estudante de designer. Sou morador de área 
periférica (...) e a minha jornada no Startup6 surgiu de um incômodo meu, 
que onde eu trabalhava, eu estava vendo a chegada desses dos aplicativos 
de delivery principalmente, mas aplicativos de tudo e já onde eu moro não 
tinha essa chegada, eu não tava tendo esse acesso (...) (Entrevistado 
STARTUP6). 

 

Ao analisar as informações contidas na Figura 11, constata-se que a faixa 

etária dos entrevistados se encontra na média de 30 anos com variações nesta classe 

entrevistada com 3 entrevistados na faixa abaixo dos 30 anos e 3 entrevistados com 

mais de 30 anos. Esta faixa é condizente com a pesquisa sobre o perfil do 

empreendedorismo brasileiro de 2017 do SEBRAE com o Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) que indica que a maioria dos empreendedores possuem de 18 a 30 

anos.   
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Figura 12 - Gráfico de entrevistados por idade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Na presente dissertação, identificou-se que 4 dos entrevistados são do sexo 

masculino e 2 são do sexo feminino. Isso apresenta uma relação com os números das 

pesquisas como do IBGE (2015) e do GEM (2020), nas quais a maioria dos 

empreendedores corresponde ao sexo masculino.  

 

Quanto à escolaridade, verifica-se que 4 dos 6 entrevistados possuem uma 

formação acadêmica finalizada, sendo 1 oriunda da Administração, 2 com formações 

em tecnologia, como Análise de Sistemas, e 1 em Comunicação Social. Dois 

entrevistados afirmaram não ter formação acadêmica, mas possuem ampla 

experiência de campo no empreendedorismo. Ambos têm graduação não concluída 

nas áreas de Design e Serviço Social. 
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Figura 13 – Gráfico de entrevistados por formação profissional 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

  

“Desenvolver uma startup é um exercício de desenvolver uma instituição, 

portanto, envolve necessariamente administração” (RIES, 2012, p.17). Isso se 

apresentou também neste estudo como uma característica marcante e geral dos 

entrevistados. Pela análise das entrevistas, todos os gestores se consideram 

empreendedores e alguns entrevistados já possuíam o perfil empreendedor antes 

mesmo da fundação da startup, enquanto outros foram compreendendo que possuíam 

o perfil ao longo do tempo.  

Assume-se que o empreendedorismo vai além da própria criação da sua 

empresa, existindo vários perfis de empreendedores (DORNELAS, 2015). Dornelas 

(2015) aponta alguns perfis como: (1) o empreendedor nato, que já possui habilidades 

de negociação e vendas; (2) o empreendedor que aprende, ou seja, se depara com 

uma oportunidade de negócio e resolveu investir; (3) o empreendedor serial, que cria 

negócios novos e gosta do desafio da criação e inovação, do desafio de iniciar 

negócios; (4) o empreendedor herdeiro, que recebe um legado cujo desafio é 

aumentar o patrimônio e; (5) o empreendedor normal, ou planejado, que trabalha 

dentro das estruturas de um planejamento de negócios com o objetivo de minimizar 
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riscos e obter sucesso com a empresa. Na análise das entrevistas foram identificados 

os perfis de empreendedor nato, empreendedor que aprende e empreendedor normal 

ou planejado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Eu sou formado em Análise de Sistemas, porém já tem mais de 10 anos que 
eu não atuo como programador em si. Eu sempre gostei da área de... Sempre 
fui empreendedor. Sempre gostei de ser vendedor assim… Acho que eu sou 
mais vendedor do que desenvolvedor. Então, minha área sempre foi mais pro 
lado da administração mesmo (...) Então, minha área sempre foi marketing. 
Sempre gostei muito mais dessa parte de empreendedorismo de maneira 
geral (Entrevistado STARTUP1). 

(...) então eu chego hoje aqui para você, né, formada em Administração de 
Empresas, chego com MBA em Controladoria, 10 anos de 
empreendedorismo, autora de uma metodologia própria de gestão financeira 
e palestrante (...) (Entrevistada STARTUP2). 

E aí eu topei entrar com ele naquela época, sou apaixonado pelas startups, 
sou apaixonado por empreendedorismo né.... E aí na época eu assim mesmo 
sendo funcionário público, com aquele... funcionário público não pode 
empreender né.... Eu arrisquei fazer junto com ele e assim eu vou dizer para 
você que é uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, sabe? Porque eu 
me sinto realizado não só pelo fato de empreender né.... Pelo fato de 
empreender que já é algo assim complicado, mas empreender no nicho que 
é um nicho que é o social (Entrevistado STARTUP3). 

Ao se analisar as características dos casos para a caracterização nesta 

pesquisa, levantou-se informações que são consideradas relevantes para a 

compreensão inicial e que servem de base para justificativa das falas trazidas pelos 

entrevistados.  

 

Figura 14 - Caracterização dos casos tabuladas no Nvivo11  

 

Fonte: Extraído do NVIVO11 (2022) 

 

Ao analisar a Figura 13, nota-se que, das 6 Startups entrevistadas, 4 delas já 

possuem um bom tempo de mercado com 4 anos ou mais de atuação. Ao se 

considerar o contexto de negócios inovadores e tecnológicos, uma startup com mais 

de 4 anos de atuação pode ser vista como uma startup madura. Isso se mostra através 
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de um estudo do observatório internacional conduzido por Arruda et.al (2015) e 

publicado pelo SEBRAE, no qual apresenta que 50% das Startups encerram suas 

atividades com menos de 4 anos. Dentre as causas, há a questão da adaptação ao 

mercado, das mudanças no cenário econômico e de relacionamentos internos, como 

entre os sócios (ARRUDA et al., 2015). 

Um outro ponto interessante é que o crescimento e a consolidação das startups 

passam pela relação com seus clientes, uma das quatro principais áreas de um 

modelo de negócios (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011), e também pela projeção de 

bons modelos de negócios, que acompanhem as mudanças continuando a ser 

escaláveis e lucrativas (TEIXEIRA et al., 2021). Este ponto foi confirmado conforme a 

análise das frequências de palavras da análise das startups e de seus modelos de 

negócios.  

Figura 15 - Frequência de palavras nas entrevistas ao tratar sobre modelo de negócios  

 

Fonte: Extraído do NVIVO11 (2022)  

 

Através da frequência de palavras e do percentual apresentado nas 

transcrições das entrevistas no momento em que se tratava do modelo de negócios, 

pode-se inferir que os clientes são um ponto importante para as startups modelarem 

seus negócios, bem como a receita recorrente, que provém destes clientes e da 

própria startup.  

(...) quando a gente tá falando a parte de venda, é de trazer que…gente nova, 
cliente (...) que para gente é um dos principais números que a gente olha 
nosso LTV que é o quanto em média cada cliente deixa na nossa conta ao 
longo da vida dele, lá que tá em value (...), mas aí tem dados também como 
quantidade de leads, conversão, a gente faz anúncio e vê o resultado (...) 
Tudo muito em cima disso (Entrevistado STARTUP1). 
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Nosso modelo de negócio, assim, tende a ser serviço e sempre com uma 
receita recorrente.  Mas por conta de segurança de caixa (...) isso me 
incomoda muito. Então, eu defendo que os negócios tenham sempre uma 
receita recorrente e busco sempre ter um negócio com esse tipo de receita 
(Entrevistada STARTUP2). 

Startups são negócios que possuem riscos e incertezas. Uma boa gestão passa 

por modelos de negócios versáteis que podem ser aplicados em qualquer contexto e 

natureza do negócio (RIES, 2012). As startups entrevistadas neste estudo atuam nas 

áreas de serviços de assinatura de escritório compartilhado; serviços de assinatura 

de software de gestão financeira; de gestão social (serviço de intermediação de 

doações através de aplicativo); serviços de educação digital para médicos e 

estudantes de medicina; cursos de empreendedorismo para empreendedores 

periféricos (educação); e serviços de logística (delivery) em comunidades periféricas. 

Todas são bastante diversas, mas têm em comum o fato de serem atreladas ao 

cenário da tecnologia e inovação.  

As startups analisadas possuem seus produtos e serviços intermediados pelo 

digital e são escaláveis, pois atuam com tecnologia e inovações, modificando de 

maneira substancial rotinas e processos existentes (BLANK; DORF, 2014). 

Investimentos e incentivos para atuação de empreendimentos tecnológicos, como as 

startups, estão cada vez mais presentes, propiciando assim o fomento destes novos 

negócios. Desta forma, instituições não governamentais de diversos países, incluindo 

o Brasil, estão investindo no setor (TORRES; SOUSA, 2016). As startups 3, 4, 5 e 6 

afirmaram já ter recebido investimento externo, enquanto a 1 e 2 não receberam. 

 

Nota-se que as startups que atuavam com valores sociais ou atividades mais 

voltadas a atendimentos de problemas comunitários ou sociais como os casos 3 e 6 

participaram de eventos ou programas com aporte financeiro ou obtiveram 

investimentos de outras fontes que não as suas próprias fontes de recursos.  

Foi em 2016, né? Ele me chamou (...) aí ele falou cara: tô querendo montar 
uma startup, você me dá uma ajuda e tal… Aí eu falei de alguns livros que eu 
tava lendo sobre startup (...) Isso em 2016… Participou de vários eventos... 
SEBRAE que foi o primeiro evento que a gente participou de como montar 
uma empresa, aqueles eventos que tem vários. E aí a gente apresentou um 
piloto de um protótipo né que era justamente uma espécie de OLX do bem, 
onde você poderia vender sua bicicleta, uma parte você poderia doar, a outra 
parte você poderia ganhar com isso. E aí depois fomos para um processo 
para um edital chamado da Rede Mais (Entrevistado STARTUP3).  
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Eu lancei a Startup6 em 2018, agosto de 2018... e aí até dezembro a gente 
participa de algumas competições, alguns eventos, aí a gente tipo foi nesse 
processo de eventos... Aí chegou 2019 a gente chamou novas pessoas para 
entrar que é a equipe atual tanto (...) e em 2019 a gente começou a participar 
de um processo de incubação onde a gente começou todo o nosso processo 
de estruturação já para rodar nosso MVP, então tipo a gente conseguiu. Eles 
forçaram a gente a rodar para a gente passar no processo que eles iam 
bancar a gente, dar ajuda de custo para a gente conseguir fazer esse 
processo... (....) Foi uma ajuda de custo, que foi onde a gente conseguiu 
realizar nossa primeira entrega (Entrevistado STARTUP6) 

Muitas startups possuem seu início em ambientes como incubadoras e as suas 

estratégias de negócios perpassam pela implementação de inovações (TORRES; 

SOUSA, 2016; LOVE; ROPER 2015; RIES, 2012). Isso pôde ser visto no caso da 

Startup3, que se iniciou em uma incubadora de negócios universitária, e da Startup6 

que começou em um evento de inovação:  

A gente tinha um espaço físico que era na incubadora de negócios da Unifacs, 
(...) o espaço era uma sala de reunião, e uma sala própria pra gente com 
computadores, mas não só pelo espaço, mas pelo fato de ter outras startups 
crescendo junto com a gente ali, ter aquele ecossistema. Por diversas vezes 
um cliente de uma startup vinha conversar com a gente e o cliente da nossa 
startup ia conversar com outras. Então, esse espaço colaborativo era muito 
legal (...), a gente ficou na incubadora de negócios durante dois anos. E o 
mais legal da incubadora é que a gente tinha essa sinergia com os alunos da 
universidade (...) (Entrevistado STARTUP3). 

Aí vendo grande mercado que existia no meu bairro. Lancei essa ideia no 
Startup Weekend que é um evento que você estrutura todas as suas ideias 
para se tornar um negócio e nesse evento foi onde surgiu a Startup6 
(Entrevistado STARTUP6). 

Para Ries (2012), a aprendizagem das startups pode ser validada por meio de 

experimentos frequentes que permitem aos empreendedores testar cada elemento de 

sua visão. Neste sentido, pode-se refletir que é importante que os empreendedores 

participem de eventos de inovação, eventos científicos e incubadoras para troca de 

experiências e crescimento do aprendizado. 

Nota-se também que a maioria das startups analisadas em decorrência da 

pandemia criou alguma inciativa de impacto social em seus negócios. Muitas destas 

iniciativas estavam relacionadas ao seu produto ou serviço de atuação. Tais ações 

foram realizadas tanto para o alivio financeiro dos seus clientes como para 

qualificação do seu entorno.     
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Quadro 13 – Quadro de resumo dos negócios das startups 

Caso Natureza do negócio Oferta de mercado (produto/serviço) 

Startup1 Serviços de assinatura de 

escritório compartilhado 

Software de gerenciamento de espaços (coworking) 

Startup2 Serviços de assinatura de 

software de gestão 

financeira 

Software de gestão financeira para micro e pequenas 
empresas 

Startup3 Social Software de gerenciamento de doações sociais 

Startup4 Educação Materiais e cursos digitais, softwares de estudos e 
gestão, apps e mídias digitais para profissionais do 
ramo médico 

Startup5 Educação Materiais, cursos e mídias digitais para 
empreendedores periféricos 

Startup6 Serviços de logística 

(delivery) em comunidades 

periféricas 

App de mídia digital para logística de entrega de 
empreendedores localizados em favelas de Salvador 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

  

Em resumo, temos como características apresentadas neste tópico que todas 

as startups entrevistadas possuem negócios escaláveis e tecnológicos e se 

preocupam ao modelar seus negócios com seus clientes. Todas as startups 

encontram-se no ecossistema de inovação da Bahia e tiveram seu início em 

incubadoras ou espaços de trabalhos compartilhados. Das 6 entrevistadas, 4 

participaram de programas de aceleração ou incubação e receberam investimentos 

em algum momento da vida. Quanto ao tempo de atuação no mercado, a maioria 

encontra-se em uma fase madura das suas atividades.  

Sobre o perfil dos empreendedores e gestores que atuam nas empresas 

estudadas, todos possuem idade acima dos 20 anos e a maioria é do sexo masculino. 

Eles têm formações diversas, nem sempre atreladas à Administração ou à Tecnologia, 

ainda que os produtos dos seus negócios e a sua gestão perpasse por estas duas 

áreas do conhecimento.  
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5.2 MODELOS DE NEGÓCIOS DAS STARTUPS ESTUDADAS E AS IMPLICAÇÕES 

DA PANDEMIA  

Este tópico tem o objetivo de abordar sobre os 6 casos estudados das startups 

pertencentes ao ecossistema de inovação baiano e como a pandemia implicou em 

seus negócios. Os casos foram apresentados de forma individual e suas análises 

foram realizadas tendo como base teórica as 4 principais áreas de um negócio 

conforme Osterwalder e Pigneur (2011). Estas áreas são as categorias de análise: 

clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.  

Também foram levadas em consideração como subcategorias de análise as 

nove dimensões do Business Model Canvas: relacionamento com cliente, segmentos 

de clientes, canais, proposta de valor, atividades chave, recursos principais, parcerias 

principais, fontes de receita e estrutura de custos. Foi adicionada ao estudo a 

categoria de análise denominada implicações da pandemia, cuja investigação se deu 

dentro da compreensão das 4 áreas principais do negócio e como elas foram 

implicadas e se modificaram ou não no contexto da pandemia.  

5.2.1 Startup1 

A Startup1 atua com a venda de softwares de gestão para espaços 

compartilhados de trabalho (coworking). Ela teve seu início em 2014 com o 

entrevistado desta pesquisa que, ao se deparar com uma dificuldade em achar bons 

serviços de controle de tempo e gestão para um espaço que estava lançando, 

resolveu atrelar seus conhecimentos de formação em Análises de Sistemas e criar 

seu primeiro produto.  

Então, eu tinha uma empresa que era um escritório compartilhado (...), e nessa 
empresa eu fui procurar um software para usar, para poder gerenciar lá este 
espaço... Normalmente a primeira dor, a primeira necessidade de um 
empresário que está abrindo um escritório compartilhado é porque ele precisa 
controlar o uso das salas (...). E fui procurar um sistema na internet, no 
mercado que pudesse me ajudar nessa parte, e aí eu me deparei com uma 
oportunidade porque não tinha um produto minimamente... Na verdade não 
existia nenhum software eu posso te dizer isso. O que tinha eram promessas, 
pessoas que diziam vamos desenvolver, mas não tinha nada, e como eu já 
tinha equipe (...) então eu já tinha um time de desenvolvedores, eu já era 
formado nessa época (...). Então eu vi como uma oportunidade e eu estava 
preparado pra isso, e por conta disso eu tive a ideia de desenvolver um 
produto, um software mesmo e o Startup1, ele nasce daí...de uma necessidade 
própria mesmo... (Entrevistado STARTUP1) 
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Assim, se criou a Startup1 que em seu atual momento conta com uma média 

de 50 funcionários e é umas das líderes do segmento no Brasil, atuando com clientes 

empreendedores, pequenas e médias empresas que realizam serviços recorrentes.  

Através da transcrição da entrevista e inserção dos dados no NVIVO 11, pôde-

se constatar pela frequência de palavras que a Startup1 tem muito latente a questão 

dos clientes com uma frequência de ocorrência das palavras relacionadas à área em 

1,73% (palavras relacionadas: clientes, coworking e empresas). Também se destaca 

a importância da área de ofertas e seus produtos, que foram remodelados devido à 

crise da pandemia. A área de ofertas (palavras relacionadas: software, produto, 

mercado) se apresenta com uma frequência de 0,66%. Já a terceira área de maior 

importância para o modelo de negócios da Startup1 foi a infraestrutura, com 

frequência de 0,29% (palavras relacionadas: pessoas), tendo seus recursos mais 

valiosos nas pessoas (recursos humanos e intelectuais). Estas três áreas 

corresponderam, portanto, a pilares essenciais para o andamento da Startup1, 

levando em conta a entrevista.  

Tabela 1 - Consulta frequência de palavras-transcrição de entrevista Startup1 

Palavra Extensão Contagem Percentual 

Ponderado (%) 

Palavras Similares 

empresas 8 68 0,77 empresa; empresas  

cliente 7 47 0,53 cliente; clientes 

pandemia 8 45 0,51 pandemia 

coworking 9 38 0,43 coworking, 

coworkings 

pessoas 7 26 0,29 pessoas 

negócios 8 23 0,26 negócio; negócios 

software 8 23 0,26 software 

mercado 7 19 0,21 mercado 

maneira 7 18 0,20 maneira 

momento 7 18 0,20 momento; 

momentos 

produto 7 17 0,19 produto; produtos 

exemplo 7 17 0,19 exemplo 

trabalhar 9 17 0,19 trabalhar 

mudança 7 16 0,19 mudança; mudanças 
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falando 7 15 0,17 falando 

Fonte: Nvivo (2022) 

 

Clientes 

A área de clientes é considerada central para qualquer negócio. Todas as 

ofertas, valores e atividades da empresa são criadas, pensadas e modificadas para o 

segmento de clientes (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; TEECE, 2018). Por isso, é 

necessário desenvolver uma proposta de valor que satisfaça as necessidades dos 

clientes e pensar em como manter o relacionamento com eles (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011).  

A segmentação de clientes pela Startup1 é bem definida: tratam-se de 

pequenas e médias empresas, que atuam com compartilhamento de espaços, e 

serviços recorrentes. Sua atuação se dá pelo segmento business to business (B2B) 

que são negócios vendendo para negócios. Seu relacionamento é analisado tanto de 

maneira mais pessoal em reuniões, conversas mais diretas, quanto com métricas para 

análise de perdas.  

A gente analisando nossos dados coisa que startup, a gente, consegue fazer 
muito bem, olhando nosso churn, a gente começou a perceber que o maior 
motivo do churn no startup1 era empresa falindo e... A gente começou a 
acompanhar isso, e aí falar: poxa, ninguém tá cancelando porque o software 
é ruim, ninguém tá cancelando porque o atendimento é ruim, eles cancelam 
porque a empresa está falindo (Entrevistado STARTUP1). 

 

Seus canais para atração e retenção destes clientes são através da tecnologia, 

mas também se apropriam do jeito mais tradicional com telefonemas. Além disso, o 

gestor informou que eles trabalham com análises e métricas de observação. Com isso, 

a Startup1 conseguiu inovar seu produto para assim continuar captando e retendo 

seus clientes.   

E aí a gente começou a perceber… Só tem um jeito da gente contornar isso: 
é trabalhar ainda mais e ajudar eles a crescerem. E era uma coisa que eu já 
adorava fazer. Eu adoro ajudar. Eu já tenho a personalidade de fazer isso por 
natureza, porém a gente percebeu que aquilo precisaria ser expandido ainda 
mais (Entrevistado - Startup1). 

A Startup1 considera seus clientes como o maior dos seus recursos e como um 

dos principais influenciadores em qualquer mudança de estratégia dos seus negócios, 
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assim como afirmam Osterwalder e Pigneur (2011), ao considerarem a área de 

clientes a principal de um modelo de negócios.  

 

Oferta 

A oferta corresponde ao produto/serviço que o negócio oferece ao seu público 

com o objetivo de resolver uma dor do cliente (KOTLER; KELLER, 2012). A oferta está 

relacionada à proposta de valor da organização, que corresponde ao benefício ou 

solução que a empresa pretende proporcionar para o seu cliente (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). Neste sentido, a oferta principal da Startup1 é um software que visa 

resolver o problema de gestão de tempo e de assessoria administrativa de outras 

organizações. 

O propósito da Startup1 também está vinculado diretamente ao seu 

relacionamento com o cliente. 

A gente sempre tem esses pilares assim da transparência, principalmente, a 
gente tem muitos negócios que você vê muita gente trabalhando com vendas 
muito agressivas de empurrar mesmo um produto que não é para aquele 
cliente, mas está ali querendo vender de qualquer jeito... Então assim a gente 
tem muita coisa que está por trás dessa “carinha” de a gente tá aqui para 
ajudar o cliente (Entrevistado STARTUP1). 

 

Ao longo da entrevista, o entrevistado da Startup1 explicou que a proposta de 

valor de sua organização está atrelada à ascensão destes clientes organizacionais no 

mercado.  

 

É, o foco pra gente continua sendo, e vai ser cada vez mais no cliente. Pensar 
muito em ajudar eles a crescerem. E isso tem um impacto no segmento de 
coworking como um todo... Acho que dá um pouco de esperança também. Eu 
acho que tinha alguns que estavam bem preparados, bons empresários, boas 
empresas que faliram assim...(Entrevistado STARTUP1). 

 

 

Com isso, eles utilizam como estratégia de ação ao propagar este propósito um 

contato mais direto com o cliente, o que traz para a Startup1 a diferenciação do 

mercado e os garante como líder do segmento.  
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Então, a gente já vinha fazendo muito isso. Por exemplo, tem cliente que me 
liga para saber do software e eu passo duas horas conversando com ele. E 
eu não falo nada do software, eu só falo do segmento, ajudo ele a criar, a 
pensar, estratégia de marketing, como lançar, como crescer, o tipo de 
estrutura que ele precisa... Enfim, é muito mais focado no negócio dele dar 
certo do que no software (Entrevistado - Startup1). 

 

Para que a área de clientes possa receber as ofertas que a Startup1 se propõe 

a entregar, é necessário contar com recursos importantes como os humanos, mas 

também com toda a rede de infraestrutura que permite o andamento da organização. 

Para entregar o atendimento diferenciado, com competências técnicas que ajudem os 

clientes a não sucumbirem por crises ou outros problemas, é necessária uma equipe 

com boas formações e disposta ao atendimento humanizado. Além disso, também é 

fundamental um suporte técnico robusto para o software, principal produto da 

Startup1.  

 

Infraestrutura 

A área de infraestrutura possui os recursos, as atividades e os contatos 

necessários para fazer o negócio funcionar. A infraestrutura em um modelo de 

negócios pode possuir diferentes recursos e diferentes atividades a depender tanto 

do segmento de cliente, como sua obtenção de receita (OSTERWALDER ; PIGNEUR, 

2011). Dessa maneira, a infraestrutura da Startup1 se ajusta conforme a influência do 

cliente no produto e do ambiente externo, com suas questões econômicas e sociais. 

 

É, tem mudanças pequenas no próprio produto. Então assim, antes para 
contratar um coworking, (...) era mais burocrático. Agora já tem como você 
fazer tudo online, bota seu cartão de crédito... São recursos que a gente 
desenvolveu por conta da necessidade mesmo das coisas que acontecem 

remotamente, assinatura e contrato digital, essas coisas...(Entrevistado 
STARTUP1). 

 

Uma parte importante da infraestrutura corresponde aos recursos humanos e 

intelectuais. O entrevistado 1 considera seu corpo de colaboradores como uma peça 

importante para o sucesso do seu empreendimento. 
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Não adianta nada você ficar ali só captando o cliente, né, se você não entregar 
tudo bom, você não ter um atendimento qualificado, você não tem uma venda 
mais honesta, transparente, tem muitos fatores importantes no processo como 
um todo, sabe? (Entrevistado STARTUP1). 

 

 

Como parte das atividades chave da organização, está a resolução de 

problemas com soluções para clientes específicos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011). A Startup1 considera não somente a venda do software de maneira recorrente, 

mas insere no seu modelo de negócios uma abrangência maior de atividades, como 

a consultoria dos serviços para os seus clientes que trabalham com serviços que 

também são recorrentes.  

Inovar na infraestrutura, reduzir riscos através de parcerias e realizar 

aquisições para melhoria dos recursos e atividades demandam investimentos para 

melhorar a capacidade do negócio se sustentar (OSTEWALDER ; PIGNEUR, 2011). 

Ainda que não tenha recebido nenhum tipo de investimento externo até o momento, a 

Startup1 opera atuando para que a sua infraestrutura seja sempre otimizada e focada 

nas suas propostas de valor.  

 

 

Viabilidade Financeira 

A viabilidade financeira de um modelo de negócio corresponde à sua fonte de 

receitas e às suas estruturas de custo. Os custos devem ser minimizados em um 

modelo de negócios e seu objetivo no modelo é proporcionar a oferta e criação de 

valor, manter o relacionamento com clientes e gerar receita, uma vez que a receita é 

gerada a partir de cada segmento de clientes (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Blank e Dorf (2014) afirmam que a evolução financeira de uma startup não pode 

ser avaliada mediante métricas de contabilidade, como fluxo de caixa, pois não as 

consideram úteis devido à natureza destas organizações. Isso faz com que as startups 

busquem um modo de realizar um crescimento sustentável, através de um modelo de 

negócio que o auxilie. Após a entrevista, notou-se que a Startup1 segue esta lógica 

trazida por Blank e Dorf (2014) no que tange à categoria viabilidade financeira.  
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Nós, no começo, não éramos uma referência em nível de controle financeiro, 
por exemplo. E você vê muita gente falando que as finanças é a coisa mais 
importante... Se você não cuidar das suas finanças, o mundo vai acabar, a 
sua empresa não vai dar certo... E eu discordo absolutamente disso. O nosso 
foco no começo sempre foi entender, conversar com o cliente, entender o 
nosso produto, sabe (?), entregar um negócio de qualidade, vender bem, 
fazer uma venda assertiva... isso era o que a gente era bom e a gente focava 
nisso. Então, assim a gente não sabia olhar financeiro antes, não tinha esse 
controle rígido (...) (Entrevistado STARTUP1). 

 

A Startup1 sentiu que teria um impacto financeiro no início da pandemia, mas, 

segundo o entrevistado, conseguiu reverter a situação com suas métricas e as 

análises para a retenção dos seus clientes aliadas a transparência de como estava a 

sua infraestrutura. 

 

Implicações da pandemia  

A pandemia gerou implicações para Startup1, modificando o seu modelo de 

negócios, principalmente nas áreas de infraestrutura e ofertas. 

 

Mudou tudo. A pandemia mudou tudo. Eu acho que tudo completamente. 
Poucas coisas estão minimamente parecidas com o que era antes. Então 
assim, a pandemia teve várias fases né... Já se vão aí mais de um ano e meio 
já, e foi um período que até hoje a gente tem impactos da pandemia, que a 
gente inclusive vai levar aí por mais alguns anos no modelo de gestão, nas 
coisas que a gente está fazendo...(...) A gente ainda está lidando com estes 

impactos até hoje... (Entrevistado STARTUP1). 

 

Dentre as empresas estudadas, a Startup1 é a que sinalizou de ter tido maiores 

impactos de mudanças por causa da pandemia, principalmente na área de 

infraestrutura, nos seus recursos humanos e intelectuais. Uma importante observação 

que se pode inferir e que impactou a mudança no modelo de negócios foi o 

escoamento e a dificuldade em se reter e contratar mão de obra especializada, 

tornando assim o recurso humano e intelectual um ponto a ser refletido e modificado 

no seu modelo de negócio.  
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Nordeste é onde a gente tinha uma faixa salarial menor, mais regional, e aí 
tudo era em cima disso, inclusive, o preço que a gente vende a Startup1 hoje 
quando a gente fala para uma empresa de São Paulo, por exemplo, é barato. 
Mas é barato porque, porque a gente tinha um custo mais barato também, 
mais baixo que dentro do Nordeste, de tudo, de aluguel, de profissional de 
tudo... Só que essa mudança fez com que essas empresas grandes falassem, 
não... Agora tem um mercado que é lá no Nordeste, por exemplo, que tem 
bons profissionais e eu não preciso mais que ele venha morar em São Paulo 

(Entrevistado STARTUP1). 

 

Hoje para você ter ideia se você perguntar para um programador, daqui do 
Nordeste, da Bahia, de Salvador, de onde você quiser, quantas propostas de 
emprego ele tá recebendo? Eu acho que eles vão falar em média de 3 por 
dia. Não to falando por semana, por mês, eu tô falando por dia! Então, assim, 
é surreal o que tá acontecendo no mercado hoje... Eu já tô vendo empresas 
que vão começar a pagar como se fosse uma luva, se você vier para cá a 

gente tá 40.000, de tão difícil que tá você ter programador (Entrevistado 
STARTUP1). 

Os recursos da Startup1, na área de recursos humanos e intelectuais, foram 

pontos bastante expostos na entrevista. Notou-se que, a partir deste problema, a 

empresa teve que trabalhar nele para inovar e criar impacto social. Esta dificuldade 

enfrentada virou uma nova atividade na Startup1 que usou dela como ponto de partida 

para uma iniciativa de impacto social, trabalhando com novas parcerias, recursos e 

atividades chave. 

Em plena pandemia, é que agora a gente tem trabalhado muito intensamente 
nesse assunto. A gente criou aqui na cidade um grande hub de inovação para 
desenvolver e ajudar que se desenvolvam negócios, principalmente startups, 
e que elas se ajudem mais. E a gente tem feito um trabalho muito forte de 
fomentar e dar espaço para as startups que estão começando e não têm 
condições financeiras ainda de pagar um espaço adequado, mentoria, curso, 
momentos de networking... Diante do cenário que a gente está vendo hoje, 
de muitas oportunidades na área de desenvolvimento, de tecnologia no geral 
(...) Pra desenvolver pessoas para acelerar informação, como a gente está 
começando a fazer aqui dentro... Então, a gente está fazendo curso de 
formação, atraindo pessoas, porque são ações que, elas vão além de serem 
sociais, também ajudar no nosso negócio (...) Então, se a gente forma mais 
pessoas, obviamente a gente pode ter mais pessoas para trabalhar com a 

gente também... (Entrevistado STARTUP1). 

 

Esta aposta na busca de proporcionar impacto social tem relação com o que 

Tidd e Bessant (2015) abordam sobre a gestão da inovação também envolver uma 

preocupação com o tripé da sustentabilidade, que corresponde ao impacto social, 

ambiental e/ou econômico. Neste caso, a empresa estudada investiu no impacto 

social e econômico. 
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A Startup1 teve um crescimento abaixo da média das startups, se a 

compararmos com outros casos deste estudo e ainda dentro de um cenário geral da 

evolução do ecossistema durante a pandemia. Ainda assim, ela conseguiu se manter 

e até obter um crescimento na primeira fase da crise de pandemia, devido ao seu 

modelo de negócios estruturado e à sua maturidade de mercado. Ponto que se 

confirma com a fala de Doern et al. (2019) ao afirmarem que uma boa resposta da 

crise é dada pelos empreendedores através de fatores como sua experiência de 

mercado, o tempo e estágio em que o negócio se encontra, e ainda como os negócios 

e recursos estão adequados para o enfrentamento da crise. 

Leite Gustmann de Castro et al. (2021) sinalizam a importância das empresas 

em tempos de crises incomuns, como a da pandemia, apresentarem respostas 

imediatas e estratégicas para se manterem no mercado e ganharem vantagem 

competitiva. Isso pode ser realizado implementando novos aspectos no negócio.  

Partindo dessa ideia, foi o que a Startup1 realizou ao modificar e incrementar 

inovações nos seus produtos, aumentando a sua oferta.  

 

Como empresa em si, a principal é a gente tá lançando agora um novo 
produto, que não é mais só para coworking, e isso tá acontecendo muito por 
conta mesmo desse desafios assim... da gente tá vendo o segmento de 
coworking estagnado... E aí a gente falou: poxa, é a hora de pensar um pouco 
fora da caixa. Até porque a gente já estava meio que batendo no teto, né, 
porque a gente já é líder, pouca concorrência, a gente tem um volume muito 
grande de mercado, vamos continuar crescendo por causa do crescimento 
do mercado, ok, mas isso já está trilhado de alguma maneira, não que seja 
100% certo... Mas assim é um caminho que já está mais ou menos definido...  
E agora a gente tava se sentindo desafiado a fazer algo diferente...  Vamos 

inovar mais uma vez né (Entrevistado STARTUP1). 

 

 

No que tange à categoria viabilidade financeira, apesar de sentirem o impacto 

da pandemia, como foi apresentado, a Startup1 não precisou mexer nesta área do 

seu negócio. Isso porque ao contrário do que aconteceu muito no mundo dos negócios 

em geral, esta startup, até mesmo pela sua capacidade e seu olhar inovadores, reteve 

o conhecimento para melhorar seus indicadores financeiros. 

 

No caso da pandemia a gente focou muito nisso (custos), mas no caso da 
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Startup1 isso evoluiu muito na pandemia, essa questão de números 
(financeiro), com a gestão mais remota, principalmente, isso se fez cada vez 
mais necessário. Antigamente eu acompanhava o que estava sendo feito, 
como é que estava, tudo muito mais na mão assim né... Mas hoje as coisas 
tão mais remotas, então todo mundo tá online. Meus colaboradores estão 
todos online, estão todos em casa né, então, isso forçou que a gente tivesse 
atitude de precisarmos cada vez mais de dados. Precisamos aprofundar 
ainda mais nessa parte de dados, e isso tem acontecido de maneira 

geral...(Entrevistado STARTUP1). 

 

(...) A gente não focou em nenhuma iniciativa de redução de custo, nenhuma 
mesmo, porque foi muito o que eu te falei assim a gente tinha uma relação 
financeira muito boa naquele momento, sabe? A gente tinha uma situação 
financeira muito sustentável, a gente tinha caixa para muito tempo, então 
ficou fácil (...) A gente não precisa se preocupar com isso agora, sabe… Não 
é esse momento agora. Então, não foi necessário fazer isso. Até hoje, até 

então, não precisamos fazer nada disso (Entrevistado STARTUP1). 

 

 

Portanto, o gestor respondeu resumidamente como a pandemia impactou o seu 

modelo de negócios e explicou os pontos principais impactados considerados. A partir 

da análise do conteúdo da entrevista, nota-se que a área mais afetada foi a de 

infraestrutura/recursos-chave, com a escassez de mão de obra, o que já foi exposto 

anteriormente. Levando em consideração tudo o que foi relatado, percebe-se a 

capacidade de inovação do empreendedor da Startup1, que corresponde a uma 

característica inerente às startups e ao empreendedorismo (DORNELAS, 2015; RIES, 

2012). 

 

(...) questão da falta de profissionais no mercado, para mim, é o primeiro 
ponto que mais afeta a gente e tem muita gente que não percebeu, mas vai 
ser muito afetado com isso ainda muito rapidamente. E em um segundo, aí já 
positivo, é questão de desafios. A gente, empreendedor, de uma maneira 
geral, gosta desafio, né… Então, assim, ser desafiado é uma coisa que traz 
normalmente resultados bons, assim pelo menos para mim isso é muito bom, 
toda vez que acontecem estes desafios eu acabo me desdobrando e isso me 

deixa até mais animado para trabalhar, para querer para ir atrás (Entrevistado 
STARTUP1). 

 

Constata-se aqui que muito do êxito da Startup1 em não sucumbir à crise se 

deve ao fato de o empreendedor saber interpretar dentro do seu modelo de negócios 

o cliente como o seu principal foco, além de criar, a partir desta área, os ajustes e as 

inovações necessárias para continuarem competitivos e sustentáveis. Isso está 
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relacionado ao que o entrevistado afirma: “O Startup1 já tem um produto maduro, a 

gente já está numa fase muito pronta do mercado, a gente já está faturando, então é 

mais fácil a gente contornar isso” (Entrevistado STARTUP1). 

Figura 16 – Quadro de categorias de análise adaptado do BMC – Startup1 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

5.2.2 Startup2 

 

A Startup2 atua no mercado através da comercialização de um software para 

gestão financeira que possui um método e linguagem diferenciada e atua para a 

realidade de pequenas e médias empresas. Ela teve seu início em 2018 com a 

entrevistada e seu irmão como sócios. Eles possuíam uma empresa de tecnologia 

desde 2011, e a entrevistada era o principal recurso humano e intelectual da empresa 

na área financeira. Assim, uniram as duas potencialidades, o conhecimento e os 

recursos tecnológicos e a capacidade de gestão financeira simplificada e se lançaram 

no mercado. E hoje a Startup2 se destaca por sua metodologia de finanças em um 

aplicativo tecnológico.   

 

(...) Em julho de 2011, eu viro empreendedora quando meu irmão compra 
uma empresa de tecnologia da informação chamada (nome da empresa 
ocultado), só que a gente ficou assim, ele era o menino do programa e eu era 
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menina do administrativo né (...) E aí foi um desespero, contando parece que 
foi lindo, mas bateu um desespero... Aí eu falei assim: tá, vamos começar 
pelo começo, e aí eu fui organizando todo o processo interno, planejei contas 
a pagar, organizei contas a receber, fui fazendo precificação, tomando as 
minhas como é que se diz... os meus desafios. Foi quando eu e ele, a gente 
teve a ideia de criar a empresa (nome da empresa ocultado) na época que 
era o nome do blog que eu tinha, e aí a gente transformou em BPO financeiro 
(...) aí veio a Startup2 como uma das opções, e a gente gostou e 
transformamos a (nome da empresa ocultado) em Startup2 em 2018 que 
basicamente a gente faz hoje todos operacional/financeiro dos nossos 

clientes (Entrevistada STARTUP2). 

 

 

O caso 2 se tornou uma startup devido ao produto tecnológico que oferecem, 

que possui um diferencial em relação à concorrência e tem uma escalabilidade 

considerável. 

 

A Startup2 se torna uma startup por conta do nosso aplicativo porque se a 
gente for pensar no BPO em si, não teria como “escalar”, mas quando eu 
penso que eu vou vender uma ferramenta de BPO financeiro para outras 
empresas fazerem BPO financeiro e a quantidade de clientes que vão estar 
dentro do aplicativo e pagando pela mensalidade do aplicativo, aí ela 
exponenciou, entendeu... Porque é um modelo de negócio replicável e 

escalável, e a gente é uma startup... (Entrevistada STARTUP2). 

 

A Startup2 em seu atual momento conta com uma média de 10 funcionários e 

possui clientes de todo o Brasil. Seu foco de atuação é voltado para empreendedores, 

que constituem seu segmento de clientes, com serviços de assinatura mensal.    

Para a análise de conteúdo deste caso, também se inseriu a transcrição da 

entrevista no Nvivo11 e se observou a frequência de palavras, buscando uma maior 

recorrência e similaridade cujos significados se inserem nas categorias de análise. 

Assim, constatou-se que a Startup2 possui como foco no seu modelo de negócios o 

seu próprio produto e propósito de valor em si (oferta) ao se observar uma recorrência 

de palavras como negócios, produto e financeiro que ao todo correspondem a 0,96% 

do percentual ponderado de frequências. Infere-se também, corroborando a teoria de 

Osterwalder e Pigneur (2011), que a Startup2 considera sua área de clientes como 

um dos pontos mais importantes do seu negócio, trazendo como palavras 

correlacionadas: cliente, pessoas e empresa, com uma frequência ponderada de 

1,32% ao todo na transcrição.  
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Um ponto interessante de se observar nesta análise é a recorrência da palavra 

pandemia. Somente ela teve 0,52% de recorrência na entrevista da Startup2. 

Verificou-se que esta foi uma das startups que mais citou sobre mudanças vivenciadas 

na pandemia e ações decorrentes disso. Mesmo com o fato de um dos objetivos deste 

estudo ser entender as implicações da pandemia para os modelos de negócios, 

percebeu-se que este período afetou muito mais a dinâmica desta empresa.  

 

 

 

Tabela 2 – Consulta de frequência de palavras-transcrição de entrevista Startup2 

Palavra Extensão Contage
m 

Percentual Ponderado 
(%) 

Palavras similares 

pandemia 8 206 0,52 pandemia 

empresa 7 194 0,49 empresa, empresas 

negócio 7 177 0,45 negócio, negócios 

cliente 7 175 0,45 cliente, clientes 

pessoas 7 150 0,38 pessoas 

produto 7 146 0,37 produto, produtos 

mercado 7 64 0,16 mercado 

financeiro 10 57 0,14 financeiro, 
financeiros 

trabalho 8 56 0,14 trabalho, trabalhos 

recursos 8 55 0,14 recurso, recursos 

momento 7 54 0,14 momento, 
momentos 

impacto 7 53 0,13 impacto, impactos 

investimento 12 53 0,13 investimento, 
investimentos 

exemplo 7 47 0,12 exemplo, exemplos 

questão 7 45 0,11 questão 
Fonte: NVivo (2022) 

 

É possível que, pelo fato de a empresa ter tido início em 2018 e estar em 

expansão em 2020 (o ano em que a pandemia teve início), a entrevistada tenha 

abordado tanto o tema voltado para pandemia e negócios. Verificou-se que, para essa 

startup, os pilares do negócio estão focados na oferta, no cliente e na viabilidade 

financeira, que apareceu na frequência de palavras como investimento e mercado.  

Clientes 

“Modelos de Negócios que visam nichos de mercados atendem segmentos de 

clientes específicos e especializados” (OSTERWALDER; PIGNEUR, p. 21, 2011). No 
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caso da Startup2, seus clientes são definidos como empreendedores, médios e 

pequenos empresários que fazem a assinatura recorrente do aplicativo. Assim, a 

startup também atua com segmento business to business (B2B), da mesma forma que 

a Startup1.  

 

Hoje na Startup2, os nossos clientes são empresas geralmente B2B, com 
faturamento acima de R$ 30.000,00 e empresas de serviço, então.... 
construtoras, escritório de arquitetura, advogados, consultoria... Esses são os 

nossos clientes reais (Entrevistada STARTUP2). 

 

Um ponto a ser considerado é que uma parte significativa dos atuais clientes é 

oriunda do relacionamento que a entrevistada possui no cenário do 

empreendedorismo em Salvador. 

 

A maioria dos meus clientes veio de uma parte de empreendedorismo que é 
a AJE. Não sei se você conhece a Associação de Jovens Empresários e, às 
vezes, tinha reunião da AJE. Então, eu ia lá encontrava dois/três clientes... 

(Entrevistada STARTUP2). 

 

O relacionamento da startup com os clientes passa assim a ser um diferencial, 

mesmo tendo como produto principal um aplicativo, que é enquadrado dentro do BMC 

como serviços automatizados (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Isso é um 

diferencial porque, mesmo o aplicativo sendo mais impessoal, a entrevistada afirma 

que o relacionamento com os seus clientes é mais participativo e focado nas 

demandas dos seus clientes. Isso acontece porque o aplicativo possui, além de 

atendimento direto com a equipe, uma linguagem mais amigável e um método 

diferenciado na hora da aplicação dos dados financeiros.  

 

Então, a gente dá, como vamos dizer, essa consultoria, mas para você ter 
ideia, o meu método, quando eu faço mentoria fora ou consultoria, eu faço 
em 3 horas, o que o (nome da empresa ocultado) nosso concorrente que 
aplica consultoria leva 3 meses para fazer de planejamento... Porque eu 

simplifiquei ao máximo, e o resultado chega, sabe (Entrevistada STARTUP2). 

 

Este diferencial de relacionamento passa pelos canais de contato dos clientes, 

atuando em todas as cinco fases distintas tratadas por Osterwalder e Pigneur (2011): 
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(1) a fase do conhecimento na qual se aumentam as informações sobre o produto, 

que é realizada pela entrevistada em encontros de empreendedorismo; (2) a fase de 

avaliação, que avaliam como está a demanda do produto pelo  cliente, realizado pela 

equipe de vendas; (3) a fase de compra; (4) a fase de entrega do produto e (5) o pós 

venda que volta a ser realizada pela entrevistada. Todas as fases vão além da 

tecnologia de atendimento do aplicativo. O diferencial é o canal aberto com a CEO da 

startup no pós venda.  

Aqui pode-se inferir que o êxito da área de clientes pode ser decorrente da 

entrevistada ser “a cara da Startup2”, que consegue captar clientes além do produto, 

pelo seu conhecimento, mas também pelo seu relacionamento no universo do 

empreendedorismo na região de Salvador. Isso pode ser comprovado por uma de 

suas falas: “O maior diferencial da Startup2 sou eu enquanto pessoal (...)” 

(Entrevistada STARTUP2).  

 

A Startup2, ainda como pode-se inferir na frequência das palavras na 

entrevista, têm como um dos principais focos a área do cliente e modela seu negócio, 

de maneira a proporcionar a melhor experiência que o cliente pode ter dentro do seu 

produto.  

A gente pensa no nosso cliente para que ele tenha saúde financeira 
necessária para ele gerar bons empregos para as pessoas. Eu sempre 
acredito que o final do meu trabalho, o resultado do meu trabalho, a última 
ponta assim... ela tem duas perninhas: uma é gerar bons empregos e gerar 

negócios saudáveis financeiramente (Entrevistada STARTUP2). 

Pela fala da entrevistada, pode-se notar que a Startup2 enxerga em seu modelo 

de negócios que entregar um bom produto faz o cliente entender o propósito da startup 

e aceitar inovações que surgem conforme o ambiente externo demanda. A 

empreendedora considera, ao criar ou modificar o seu produto, a infraestrutura como 

uma área mais importante que a de clientes.  

 

A nossa infraestrutura interna, porque o cliente ele não sabe o que ele quer... 
No meu caso o cliente ele só quer saber que ele está tendo mais dinheiro e 
que a gente está acompanhando o financeiro dele, entendeu? Ele não sabe 
ali o operacional, o financeiro, todo dia, então ele não sabe teoricamente o 
que ele está comprando, ele entende mais ou menos a lógica... lógico que 
um feedback de um atendimento, de uma resposta mais rápida, é super 
importante e a gente adequa... (Entrevistada STARTUP2). 
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Esta foi uma perspectiva interessante pelo contraponto apresentado, pois, na 

literatura, alguns autores como Blank e Dorf (2014) consideram o cliente como peça 

principal no desenvolvimento de uma startup, sendo necessário e importante buscar 

saber dele o que ele quer ao se criar um novo produto. Isso inclusive leva à 

necessidade de se levantar hipóteses e buscar testá-las com os clientes antes de 

ajustar ou criar novos produtos (BLANK; DORF, 2014). Mas, na visão da entrevistada, 

a infraestrutura interna é mais importante, pois, para ela, o cliente não sabe o que 

quer. 

 

Oferta 

Os produtos, valores e soluções ofertados podem ser tradicionais mesmo em 

organizações inovadoras (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Um exemplo disso é 

uma das propostas de valor da Startup2: “É o meu propósito ajudar seus negócios, 

para que não fechem por falta de dinheiro no caixa. Descobri que esse é meu maior 

propósito na vida” (Entrevistada STARTUP2). Ainda que esta frase seja uma junção 

do propósito da entrevistada com o propósito da startup, nota-se que trata-se de uma 

proposta mais tradicional, mesmo sendo feita de forma inovadora por meio de um 

software/aplicativo.  

Ainda em se tratando de oferta, analisou-se na Startup2 que tornar os produtos 

acessíveis pela inovação do modelo de negócios e de novas tecnologias, como afirma 

Osterwalder e Pigneur (2011), é um dos pilares de valor para a empresa, tanto para a 

criação de novos produtos quanto para a reformulação dos seus negócios. Uma outra 

proposta de valor indicada pela entrevistada como diferencial do seu negócio é ser 

uma boa empresa para trabalhar, organizada e com bom clima organizacional. 

 

Osterwalder e Pigneur (2011), ao tratar os recursos como físicos, intelectuais e 

humanos, consideram que o valor de possuir um ambiente saudável de trabalho passa 

também a ser um dos principais desafios. Neste sentido, isso pode ser considerado 

também um recurso importante para a startup em si. 
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Infraestrutura 

“O componente recursos principais descreve os recursos mais importantes 

exigidos para se fazer um modelo de negócios funcionar” (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011, p. 34). Seguindo então esta lógica de recursos, a Startup2 considera 

como um dos recursos mais importantes para o andamento do seu negócio, as 

pessoas, seu capital humano e intelectual, e tenta com isso considerar um bom clima 

de trabalho em primeiro plano.  

 

Hoje o nosso maior objetivo é a gente ser um ótimo lugar para as pessoas 
trabalharem, porque eu prezo muito por ambientes saudáveis de trabalho, 
porque eu já vivi em situações de muito desgaste emocional (...) A prioridade 

foram os nossos funcionários (Entrevistada STARTUP2). 

 

Apontada na fala da entrevistada, a Startup2 considera como o maior 

influenciador na mudança dos seus modelos de negócios a sua infraestrutura. O 

agente principal da mudança, para a entrevistada, são os seus recursos humanos e 

intelectuais. Esta visão da empreendedora é, de certa forma, um contraponto à 

literatura que considera o cliente como foco principal de um negócio e um agente 

capaz de erguer ou empobrecer uma empresa (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; 

BLANK; DORF, 2014). 

 

A nossa infraestrutura interna, porque o cliente ele não sabe o que ele quer... 
No meu caso o cliente ele só quer saber que ele está tendo mais dinheiro, e 
que a gente está acompanhando o financeiro dele, entendeu? Ele não sabe 
ali o operacional, o financeiro, todo dia, então ele não sabe teoricamente o 
que ele está comprando, ele entende mais ou menos a lógica... Lógico que 
um feedback de um atendimento, de uma resposta mais rápida, é super 
importante e a gente adequa... A gente tá utilizando ferramentas, tá buscando 
fazer o melhor atendimento online, aquela coisa toda... Mas geralmente a 
gente vai pela nossa capacidade de entrega mesmo. Porque eu tenho que 
fazer de um jeito que a gente consiga fazer o nosso trabalho com menos 
lançamento possível, para que a gente tenha uma capacidade maior de 

lançamentos por hora... (Entrevistada STARTUP2). 

 

O desafio para a entrevistada na Startup2 é alinhar o seu modelo de negócios 

a um ambiente saudável, priorizando seus colaboradores. Para ela, se eles se sentem 

valorizados e bem remunerados, eles, consequentemente, respondem aos clientes de 
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maneira rápida e eficiente. Com isso, infere-se que ainda que não tenham o cliente 

como foco principal na criação do seu produto, conforme a fala da entrevistada, 

mesmo assim na Startup2, eles planejam e desempenham atividades e estratégias 

que indiretamente têm o cliente como o principal interessado.  

 

E aí meu maior desafio hoje é esse fazer com que elas cumpram o que 
precisa ser feito diariamente e a gente manter o nosso cliente ali construindo 
a saúde financeira do seu negócio com base nas nossas orientações 

(Entrevistada STARTUP2). 

  

Um ponto que merece destaque na análise da Startup2 pois se diferencia das 

estatísticas apresentadas pelas pesquisas de empregos e gêneros é que quase todo 

o time, exceto um dos sócios principais, é formado por mulheres. Ainda que este 

movimento não tenha sido proposital, é um ponto a se destacar no modelo de 

negócios ao se tratar dos recursos humanos e dessa perspectiva de ambiente 

saudável para os clientes e os empregados. Não foi possível evidenciar na análise da 

entrevista que esta particularidade se insere no modelo de negócios como uma 

vantagem ou tendência do negócio, contudo, este diferencial parece ser um ponto 

importante no componente de recursos principais.   

Inclusive acabou sendo todas as mulheres por uma coincidência. Não foi uma 
situação imposta, até porque meu irmão é homem e meu sócio, mas as 
nossas funcionárias acabaram sendo todas as mulheres, por enquanto 

(Entrevistada STARTUP2). 

 

Seguindo a definição de Osterwalder e Pigneur (2011), as atividades-chave, 

são as ações mais importantes para uma empresa operar com sucesso. Na Startup2, 

de acordo com o relato da entrevistada, as atividades-chave se encontram bem 

alinhadas em seu modelo de negócio. A startup possui como atividades principais o 

atendimento direto ao cliente, o suporte na resolução de problemas de maneira rápida 

e a simplificação da plataforma de uso. Dentro da proposta de valor da startup, as 

atividades então encontram-se alinhadas, o que na análise deste ponto, se considera 

um bom ponto dentro do modelo de negócios, evidenciando que há uma visualização 

do cenário do negócio nesta área de infraestrutura, mantendo o foco na sua principal 

atividade que é otimização do financeiro dos pequenos e médios empreendedores.  
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A gente trouxe essa minha vivência de querer fazer algo financeiro diferente 
e otimizar os custos de um negócio (...) A gente faz com que o financeiro do 
nosso cliente não fique tão pesado, que a operação do administrativo não 
fique pesada, e com a gente ele consiga ter a certeza que a gente tá fazendo 

diariamente o financeiro dele (Entrevistada STARTUP2). 

 

Ainda dentro da área de infraestrutura, a startup apresentou no quesito de 

parcerias a sua concorrência. A entrevistada considera sua concorrência como uma 

forma de parceria, pois o crescimento mútuo se alinha com seu propósito de valor, 

como afirma a entrevistada. “A gente é uma empresa de BPO financeiro, que está 

construindo um software de BPO financeiro para fazer com que outras empresas de 

BPO financeiro nasçam” (Entrevistada STARTUP2). Osterwalder e Pigneur (2011), 

trataram desta questão de se aliar a concorrência como algo positivo para redução de 

riscos e incertezas que são fomentadas em um ambiente altamente competitivo, o que 

pode inclusive ajudar na viabilidade financeira de um negócio.  

 

Viabilidade financeira 

A viabilidade financeira pode ser resumida com a seguinte pergunta: qual é o 

preço que o cliente está disposto a pagar pelo produto? A taxa de assinatura é uma 

forma de receita recorrente e de ter custos mais fixados, pois sabe-se que há uma 

entrada mensal e uma relativa fidelização do cliente (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011). Tal descrição dos autores se aplica no modelo de negócios da Startup2. Por 

se tratar de uma startup que atua com métricas e gestão financeira, este componente 

do modelo de negócios é muito bem planejado e executado dentro da empresa.   

 

Então hoje nosso desafio é esse... Hoje se a gente a gente mediu, né, e a 
gente viu que a gente faz um ciclo todo de lançamento em 5 minutos, aí então 
60 minutos a 01 hora eu consigo fazer 12 lançamentos durante essa hora... 
Assim de forma grosseira... E aí isso não é o melhor, entendeu, a gente tem 
que reduzir para que todo esse processo aconteça em um minuto e aí 
pensando... e ai se pensa junto com a equipe, estas formas para mitigar esses 
possíveis gaps... E ai vai ser através da tecnologia, através do software em 
integrações e automações... Esse é o nosso maior desafio. Por que? Porque 
a gente fazendo isso a gente atende mais clientes e também a gente faz com 
que depois o nosso cliente Google, da estrutura BPO ou né também faça isso 

para o cliente dele (Entrevistada STARTUP2). 
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Até no suporte financeiro para manter a sustentabilidade do negócio e a 

competitividade no mercado, a Startup2 aplica a sua própria metodologia e, com isso, 

minimiza suas estruturas de custos de modo a assegurar a sua viabilidade financeira.   

 

Implicações da pandemia 

Como foi evidenciado ao analisar inicialmente o conteúdo da entrevista, a 

pandemia foi um assunto bem recorrente. Ao entrevistar a gestora da Startup2, 

percebeu-se a que a empresa passou por muitos desafios e precisou modificar e 

repensar alguns pontos do seu modelo de negócios.  

Sim, sim, a Startup2 foi toda para casa e a gente descobriu... Porque, assim, 
a Startup2 em si ela já funcionava online. O que a gente perdeu foi o contato 
da equipe, né, porque a gente estava ali, sempre unido e tal... É uma equipe 
que estava se consolidando (...) A gente manteve todas as funcionárias. A 

gente colocou elas em casa (Entrevistada STARTUP2). 

 

Para se adaptar ao contexto de crise, a Startup2 precisou reestruturar o 

ambiente de trabalho com uma nova configuração na atuação das colaboradoras com 

o trabalho remoto e necessitou repensar as estratégias de captação de clientes e seus 

relacionamentos.  

A gente conseguiu colocar mais alguns clientes. Mas aí eu acabei escolhendo 
um tipo de cliente que acabou demando total a capacidade máxima de 
produção da gente. Porque como uma empresa de BPO a gente tem uma 
quantidade de... vou chamar de clicks, mas de lançamentos que podem ser 
feitos dentro de uma hora dependendo do número de pessoas que você tem 
e sua capacidade máxima de produção, né. E aí eu acabei lotando esta 
capacidade. Então, a gente estagnou porque não tinha como colocar mais 
ninguém novo, porque a pessoa não ia entender... Como é que eu ia 
acompanhar isso sem essa pessoa devidamente treinada. Então, a gente 
viveu esse momento onde a gente chegou na nossa capacidade máxima de 
produção. Eu precisei recusar alguns clientes, algumas situações e agora a 
gente está retomando e a gente entende que vai ser algo híbrido, sabe, o 
operacional vai ficar dentro de casa que as meninas já disseram que elas 
preferem, mas a gente tá entendendo como é que vai ser isso no dia a dia. 
Para fazer o treinamento de novas pessoas, etc. E manter o escritório, mas 
aí o escritório não vai ser full time como era antigamente, provavelmente ele 

vai ser hibrido (Entrevistada STARTUP2). 

 

 

Esta reestruturação do modelo de negócios passou também pela iniciativa de 

uma atividade de impacto social que foi pensada durante este período. Tal atividade 
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tem sido estruturada pela Startup2 e tem sido inserida em sua nova configuração do 

seu modelo de negócios.  

A gente está reestruturando toda a parte do nosso comercial. Então, vou 
colocar online para fazer a proposta online, aquela coisa toda... E aí no final, 
quando o cliente ele for fechar o contrato com a gente, ele vai optar para fazer 
uma doação para uma causa. Existe uma empresa (...) que faz esse checkout 
de impacto positivo, sabe. Então, o cliente pode escolher qual a causa que 
ele quer que vá uma parte do valor do contrato, uma porcentagenzinha que a 
gente começar a fazer essa doação. Então, isso está sendo estruturado 

(Entrevistada STARTUP2). 

 

Em relação aos custos e ao crescimento financeiro, a pandemia não afetou tão 

diretamente a Startup2. No que diz respeito ao fato de a startup não ter sido afetada 

na área de viabilidade financeira, pode-se inferir que isso se deu justamente à 

natureza do seu negócio que possuía uma estrutura financeira muito bem organizada. 

Além disso, pode ter ocorrido pelo motivo de a empresa estar muito bem estruturada 

em seu modelo de negócios, uma vez que conseguiu rever a estratégia de custos e 

temporariamente focar uma atenção maior aos recursos principais da empresa e 

concentrar-se no segmento mais viável de clientes para garantir sua sustentabilidade.  

Sim, a gente precisou rever a nossa estratégia de custo, as nossas saídas... 
E aí a gente reformulou e definiu quem vai ser nosso cliente agora... para 

gente poder atender da melhor forma, com um ticket maior (Entrevistada 
STARTUP2). 

Então, nossa prioridade foram as nossas funcionárias, de deixá-las assistidas 
da melhor forma. Então, a gente mandou as cadeiras, mandou os 
computadores, tudo direitinho para elas e manter o salário delas em dia 
fazendo com que elas se sentissem respeitadas e valorizadas dentro desse 
contexto. O segundo passo foi a gente conversar com os nossos 
fornecedores e entender o que a gente podia reduzir (...). Como a gente vinha 
de um processo para começar a crescer e veio a pandemia, a gente tomou 
uma porrada assim, sabe? A gente tomou um baque assim... Então, eu acho 
que a nossa primeira visão foi como sobreviver, né? Eu até pensei assim: 
meu Deus, eu vou ter que precisar de um emprego agora... Mas ai eu não 
consigo. Só de me imaginar batendo ponto. Eu pensei: Deus que me livre... 
Eu não tenho estrutura pra isso... E ai eu desisti da ideia, mas a gente 

conseguiu manter a Startup2 hoje em 100% (Entrevistada STARTUP2). 

 

No entanto, ainda assim, a pandemia implicou em uma reestruturação dos 

produtos da empresa. Isso provocou algumas mudanças no modelo de negócios. De 

acordo com a entrevistada, foi na área de clientes que as implicações foram maiores. 

Criou-se um novo segmento de clientes, e as atividades e relacionamento com 
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clientes se ajustaram, uma vez que um dos pontos principais de captação dos clientes 

foi modificado.   

A gente tá revendo toda a nossa parte comercial, nossa estratégia comercial, 
e a nossa própria ferramenta que é o aplicativo... que é a que é o foco de 
BPO financeiro que a gente desenvolve internamente e aí a gente está nessa 

parte de estudo e replanejamento (Entrevistada STARTUP2). 

 

Não, a gente passou por vários momentos. A construção da Startup2 foi bem 
exótica, vamos assim dizer... A gente começa como BPO, (...), e aí a gente 
falou que ia vender a ferramenta, a parte de tecnologia, aí o desenvolvimento 
dos softwares que não andou na pressa e no tempo que eu imaginei... 
Chegou a pandemia, então ficou aquela... E aí a gente é BPO ou a gente é 
tecnologia e agora eu entendo.... Eu saio um pouco da frente da Startup2, por 
exemplo, não sou eu que vou fechar contrato com o cliente, porque o cliente 
pode até chegar na Startup2 por mim mas não sou eu quem vai atender ele 
porque senão confunde, senão a pessoa vai achar que sou eu que tô ali na 
labuta diária do operacional e não é. Então a gente está criando toda uma 
comunicação para que eu não fique sobrecarregada como foi um erro do 

passado (Entrevistada STARTUP2). 

 

 

Nota-se, pela fala da entrevistada, que o cenário mundial se transformou com 

a pandemia e a Startup2 conseguiu acompanhar estas mudanças, mesmo com pouco 

crescimento, por meio das modificações que implementou em seu modelo de 

negócios. 

 

Entender que o problema era mundial (...) foi um desafio muito grande. E em 
muitos momentos querer desistir, (...), 2020 acabou sendo um dos mais 
produtivos para mim assim... Mesmo eu mantendo a minha empresa numa 
constância, e eu vou chamar de estagnação, mas entendo que ali foi 
necessário manter a constância e a vibração mínima dela ali... Atendendo 
aqueles clientes (...) sem maiores movimentos, porque não cabia e porque 
nem a gente sabia o estava fazendo da vida... A gente não tinha resposta... 
A gente não tinha nada.... Tava todo mundo com os olhos meio vendados, a 
gente não tinha noção do que ia ser no dia seguinte, qual seria a notícia do 

dia seguinte... Então foi um desafio muito grande (Entrevistada STARTUP2). 

 

Assim, de forma geral, conclui-se que a Startup2 soube adaptar o seu modelo 

de negócios às necessidades da crise e aproveitou a oportunidade para conhecer 

melhor o seu produto e analisar o ambiente como um todo.  
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Figura 17 – Quadro de categorias de análise adaptado do BMC – Startup2 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

5.2.3 Startup3 

A Startup3 se inseriu no mercado com trabalhos sociais. Ela começou com a 

iniciativa de duas pessoas: o idealizador que propôs a iniciativa e trouxe a ideia inicial, 

e o responsável pela área de negócios e tecnologia, que é o entrevistado desta 

pesquisa.  

 

Foi em 2016, né? Ele me chamou um amigo meu e aí ele falou: cara, tô 
querendo montar uma startup… Você me dá uma ajuda e tal… Aí eu falei de 
alguns livros que eu tava lendo sobre startup. Eu já estava me envolvendo 
nessa questão (...) Aí ele me perguntou de algumas dicas sobre canvas, 
sobre mini canvas, (....) e livros que falavam sobre o processo de modelo de 
negócio. E aí um segundo ou terceiro encontro, ele falou: cara, vamos montar 
um negócio? Falei, vamos, vamos... Tenho um tempo livre. Vamos montar, e 
como sou da área de computação, ele ia fazer mais a parte de negociar, 
vendas e tal, foi o match perfeito né... E aí começamos a fazer isso em 2016, 
a gente participou de vários eventos... E aí a gente apresentou um piloto de 
um protótipo, né, que era justamente uma espécie de OLX do bem onde você 
poderia vender sua bicicleta, uma parte você poderia doar, a outra parte você 

poderia ganhar com isso... (Entrevistado STARTUP3). 
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Então, a Startup3 atua na área social desde 2016 e atualmente conta com uma 

média de três colaboradores fixos, mas em jornada voluntária de trabalho e com 

campanhas que engajam mais voluntários. 

  

A questão do altruísmo, não só pros doadores, mas para a equipe interna, 
todo mundo se envolve com isso né...  A gente (...) prefere uma pessoa 
altruísta do que uma pessoa tecnicamente habilitada, né... Então a pessoa 

que se envolve muito é mais fácil ter na equipe e seguir… (Entrevistado 
STARTUP3). 

 

A Startup3 é uma das líderes do seu segmento no Brasil, sendo considerada 

uma das melhores startups de Salvador na área social. Ela ainda é considerada uma 

startup pequena, mas, com o seu produto tecnológico, pretende expandir sua área de 

atuação.  

A gente está em Salvador, e a gente é referência em Salvador. A gente está 
entre as 10 melhores startups de Salvador pela Amcham/Brasil. A gente tá 
querendo expandir, mas estrategicamente a gente tá querendo ver quais são 
os estados que a gente pode expandir, certo... quais são as cidades que a 

gente pode expandir… (Entrevistado STARTUP3). 

 

O produto da startup é um software que é inserido nos sites e aplicativos das 

instituições de caridades e ONGs e que gerencia e direciona as doações que são 

realizadas através dele. O software se apresenta como um botão que, ao clicar, 

possibilita quem está na plataforma realizar a doação.  

 

Em 2019, tomamos a decisão de criar o (produto) que é uma plataforma de 
doação e voluntariado com o intuito de que as pessoas precisam fazer (isso 
antes da pandemia), as pessoas precisam... A gente sente a necessidade 
das pessoas para fazer doação de cesta básica virtual no sentido de comprar 
uma cesta básica e o mercado entregar esta cesta básica para a instituição 

(Entrevistado STARTUP3). 

 

Sua atuação é no segmento de organizações do terceiro setor, que possuem 

sua maior renda através de doações.  

 

Então, a base era voltada para o crowdfunding (...), voltada praticamente 
somente para organizações do terceiro setor. Só para CNPJ. Então é 
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diferente de outros players que fazem crowdfunding de pessoas para 
pessoas... E aí a gente faz com as ONGs, porque a gente acredita que elas 
desenvolvem um trabalho muito bom, né, principalmente com crianças… (...) 
A gente já visitou várias e tal, a gente já foi nos locais, a gente já viu os 
trabalhos delas e a gente decidiu fazer somente com ONGs... Com 

organizações de terceiro setor, associações e tal... (Entrevistado 
STARTUP3). 

 

As análises das categorias deste estudo para esta entrevista da Startup3 

também foram realizadas por meio da transcrição da entrevista e inserção dos dados 

no NVIVO11. Ao analisar a frequência das palavras que o entrevistado utilizou de 

maneira recorrente no relato, percebeu-se que a Startup3 enfatiza a importância do 

seu produto no seu modelo de negócios. Nota-se que sua oferta foi bastante 

destacada por meio de palavras como produto, negócio, problema e doações na fala 

do entrevistado, apresentando um percentual ponderado de repetições destas 

palavras em 1,67%.  

A área de infraestrutura, principalmente relacionada aos recursos principais, 

também teve um destaque com um percentual ponderado em 1,21%, tendo em vista 

que o entrevistado mencionou repetidas vezes as palavras: pessoas, mercado, 

recursos e serviços.  

Outro ponto relevante no estudo é que a palavra pandemia esteve bastante 

presente na entrevista como um aspecto de destaque. No entanto, acredita-se que a 

questão da pandemia tenha aparecido muito não apenas pelo contexto vivenciado, 

mas também pelo fato de ser um dos objetos da presente pesquisa em si, incluído por 

meio de questões do roteiro de entrevista. Assim, de modo geral, ainda que a 

pandemia tenha sido algo frequente na fala do entrevistado, os pilares principais de 

maior frequência na entrevista relacionados ao modelo de negócios foram as áreas 

de clientes, ofertas e infraestrutura.  

Tabela 3 - Consulta de frequência de palavras - transcrição da entrevista Startup3 

Palavra Extensão Contagem Percentual 
ponderado (%) 

Palavras similares 

produto 7 43 0,64 produto, produtos 

pandemia 8 38 0,56 pandemia 

pessoas 7 37 0,55 pessoas 

negócio 7 36 0,54 negócio, negócios 

cliente 7 26 039 cliente, clientes 

mercado 7 19 0,28 mercado 

valores 7 19 0,28 valores 
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problema 8 18 0,27 problema, problemas 

questão 7 17 0,25 questão 

doações 7 15 0,22 doações 

investimento 12 15 0,22 investimento, 
investimentos 

recursos 8 13 0,19 recurso, recursos 

serviço 7 13 0,19 serviço, serviços 

dinheiro 8 12 0,18 dinheiro 

fazendo 7 11 0,16 fazendo 
Fonte: NVivo (2022) 

 

Clientes 

A categoria “clientes” foi um ponto que demandou uma análise mais minuciosa 

no que tange ao relato da entrevista referente à Startup3. O entrevistado da empresa 

ressaltou diversas vezes que seus clientes eram exclusivamente as organizações do 

terceiro setor que possuem CNPJ (ONGs e instituições de caridade). No entanto, 

apesar de o entrevistado não associar as pessoas que doam materiais para as ONGs 

como seus clientes, um dos achados desta análise é que os doadores também podem 

ser considerados como clientes da Startup3, uma vez que a mesma atua como 

intermediadora entre as ONGs (vistas como seus clientes principais) e os doadores.  

Isso pode ser comprovado pelo fato de que o entrevistado pontuou que existe 

um cuidado da empresa com o envolvimento dos doadores com a entrega das 

doações às ONGs. Foi destacado que há uma preocupação com o relacionamento de 

ambas as partes. Isto é, a empresa se preocupa que tanto o doador se engaje quanto 

a ONG possa visualizar este envolvimento do doador com a causa social. 

 

E também a gente acredita que tem muitas instituições que preferem que a 
pessoa vá até o local e leve a cesta básica, porque ela termina conhecendo 
o projeto, termina se envolvendo.... Essa questão de entregar donativos tem 
dois valores né? Não só entrega donativo mas também envolvimento né… 

(Entrevistado STARTUP3). 

 

Pelo fato de a empresa possuir um nicho de mercado bem específico, é 

recomendável, segundo Osterwalder e Pigneur (2011), que a sua proposta de valor, 

os canais e o relacionamento com os clientes se adequem às exigências específicas 

deste nicho. Neste caso, notou-se que a startup faz isso por meio de um 
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relacionamento baseado na assistência pessoal (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011), 

engajando os doadores em ações mais próximas das instituições de caridade e ONGs. 

Além disso, a startup também incentiva um envolvimento dos doadores com as 

comunidades.  

A gente, mesmo dentro do nicho de crowdfounding para instituições 
filantrópicas, a gente sempre está ali pensando em algo inovador sabe... 
Então, sempre está pensando em coisas que envolvam o doador, a nível do 
doador fazer o trabalho que a gente faz, né... o doador se comprometer não 
só em doar mas também em ser um promotor da causa. Isso também 
diferencia a gente dos outros players né... Essas inovações, sabe...Porque a 

gente percebe que falta isso né... Não é só dinheiro na conta (Entrevistado 
STARTUP3). 

 

A Startup3 acredita que os seus clientes principais (as ONGs e instituições de 

caridade) precisam ser notados para que existam mais doações e, assim, também seu 

produto possa funcionar. Por isso, ela utiliza as mídias sociais tanto como canal de 

comunicação para divulgar o serviço quanto como forma de relacionamento com os 

clientes.  

  

Então, a gente tenta trazer esse contato do projeto para o virtual, né? O 
Instagram, o Facebook e as redes sociais para fazer com que elas sejam 
notadas, sejam reconhecidas, sejam vistas… São projetos lindos, são 

desafiadores… (Entrevistado STARTUP3). 

 

Conforme o relato do entrevistado, as mídias sociais também são utilizadas 

para divulgar o trabalho das ONGs e instituições de caridade, que são os clientes 

principais da Startup3. Os canais de contato com o cliente na Startup3 buscam ir além 

e partem para a área de escuta e um contato mais pessoal. Assim como a 

subdimensão de relacionamentos com os clientes no modelo de negócios, esse 

componente é pensado pela natureza social da startup. 

 

A gente na verdade tem escutado as dificuldades que elas enfrentam, né? 
Têm observado bastante...E essa é uma das dificuldades, essa parte digital... 
E como é um produto digital, a gente precisa ter soluções digitais. Então as 
ações da gente são digitais, tudo sempre digital. Então, essas ações 
começam de fato de forma gratuita, abrange todas elas (...) Tem que ter esse 
contato inicial para que elas se sintam confortáveis, para se sintam abraçadas 
e de fato, acho que o produto social ele tem essa característica, né? 
(Entrevistado STARTUP3). 
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A Startup3 possui dois canais de comunicação diretos voltados 

respectivamente para as ONGs e para os doadores. No caso do canal voltado 

especificamente para os doadores, a intenção da startup é incentivar os doadores a 

sempre fazerem doações.  

 

Logo, depois que o doador faz a doação, ele recebe uma ligação dos nossos 
voluntários e essa ligação é um pós venda. Só que a gente não chama pós-
venda, porque não há uma venda.  Mas há um pós-venda para perguntar:  você 
não gostaria de aumentar uma doação ou você não gostaria de se tornar um 

doador recorrente? (Entrevistado STARTUP3). 

 

 

Percebe-se que o entrevistado enfatiza o cuidado da organização com a etapa 

pós-fechamento de negócio e uma preocupação com o gerenciamento de mídias 

sociais.  

 

A gente vê várias ações para conseguir seguidores e tal, publica stories, faça 
isso, faça aquilo... justamente isso... O mundo inteiro está nesse mercado 
digital, o mundo inteiro está  focado em conseguir mais atenção das pessoas, 
e o que a gente está tentando fazer é pegar essa energia, esse movimento 
todo e voltar para a questão social... para o lado bom da força (...) A gente 
mesmo dentro do nicho de crowdfunding para instituições filantrópicas, a 
gente sempre está ali pensando em algo inovador, sabe... Então, sempre está 
pensando em coisas que envolvam o doador a nível do doador, fazer o 
trabalho que a gente faz, né... o doador se comprometer não só em doar mas 
também em ser um promotor da causa. Isso também diferencia a gente dos 
outros players né... essas inovações, sabe...porque a gente percebe que falta 

isso né... não é só dinheiro na conta (Entrevistado – Startup3). 

 

 

Ao analisar o conteúdo e o caso da Startup3, na área de clientes, conclui-se 

que existe um ponto delicado no que diz respeito a sua segmentação. O entrevistado 

da Startup3 afirma que os seus clientes são as instituições de caridade e as ONGs, e 

não considera os doadores como clientes. No entanto, nesta análise, é possível notar 

que os doadores também são clientes da organização, tendo em vista que a empresa 

é intermediária entre as duas partes. Por outro lado, percebe-se que, mesmo com 

entrevistado afirmando isso, ele mostra que investe no relacionamento com os 

doadores e em canais de contato com os mesmos, pois considera que o cliente (ONGs 
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e instituições de caridade) “só funciona” se terceiros (no caso, os doadores) utilizarem 

o produto que a startup disponibiliza. Neste sentido, pode ser importante que a 

Startup3 passe a considerar os doadores também como seus clientes e busque 

compreendê-los de forma mais efetiva. 

 

Oferta 

O propósito da Startup3 é voltado para o âmbito social. Seus valores, conforme 

Osterwalder e Pigneur (2011) afirmam, são conjuntos de benefícios que a Startup3 

pode oferecer ao cliente.   

 

Para deixar mais claro, nós somos responsáveis por conseguir mais doadores 
para uma instituição. Essa é a nossa meta, esse é nosso objetivo né...  Fora 
de tudo isso, pode ter acessórios, objetivos acessórios... Mas o objetivo 
principal do nosso produto é captar doadores para a instituição, e aí essa 

captação é digital e tem vários problemas envolvidos (Entrevistado 
STARTUP3). 

 

A gente criou a Startup3, (...) a gente criou nessa intenção né, de ser algo 
fácil das pessoas, da gente ter solução para as pessoas e que tenham 
facilidade de usar, desde o mais novo até o mais velho. Todas as interfaces 
que a gente se desenvolve no sistema são de fácil acesso, desde os botões 
grandes sabe... Poucos clicks cada vez, a gente enxuga mais e facilita mais, 
automatiza mais né... Procura sempre soluções que facilitem a vida do 

doador. Essa é a inovação da gente (Entrevistado STARTUP3). 

 

Conforme relato do entrevistado, a Startup3, ao propor sua oferta, procurou 

inclusive relacioná-la como o próprio nome da startup, com o seu produto e o propósito 

dos seus clientes. 

  

O que a gente entrega de valor é justamente facilidade, né, de entrega de 
meios fáceis da pessoa ser solidaria de a pessoa fazer sua doação ou ser 
voluntário né... E quando você fala de valores eu penso no plano de negócio 
(Entrevistado STARTUP3). 

 

A Startup3, segundo o relato do entrevistado, pensa ao formular um produto ou 

uma estratégia em um problema que precisa ser resolvido e cria um serviço social que 
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utiliza a tecnologia para realizar uma ação social. Assim, vai ajustando seu modelo de 

negócios às situações que vão ocorrendo.  

 

O que a gente leva em consideração de fato é: É um problema? Para a gente 
não cair naquela situação que a gente já caiu antes, que é terminar 
desenvolvendo um produto que a gente acha que é bom né... que acha que 
é legal, que ele vai resolver problema? (...) Entregar o que eles mais precisam 
e é um problema a ser resolvido. Nem sempre tá sendo sempre inovando 
para resolver esses problemas que acontecem né... E acho que o que tá 
dando mais certo é justamente isso, a gente de fato comprou um nicho, 
comprou um problema, tá resolvendo esse problema né e quer expandir isso 

pelo Brasil, né (Entrevistado STARTUP3). 

 

Como Osterwalder e Pigneur (2011) afirmam, a proposta de valor é o que faz 

o cliente selecionar a sua empresa dentre todas as demais. Desta maneira, a Startup3 

procura entregar de forma clara e acessível as suas ofertas. Lembrando que a área 

de ofertas, foi considerada pelo entrevistado a mais importante, segundo a análise de 

conteúdo desta pesquisa. Esta entrega dos seus valores e produtos acontece então 

de acordo com a especificidade que o seu segmento de clientes demanda. Para isso, 

a startup utiliza também seus componentes do BMC recursos principais e atividades-

chave.    

 

Infraestrutura 

A área de infraestrutura é composta pelos componentes, recursos principais, 

atividades chave e parcerias principais. Estes componentes, se bem delineados e 

aproveitados, contribuem para que o modelo de negócios funcione de maneira 

adequada (OSTEWALDER; PIGNEUR, 2011).   

Segundo o relato do entrevistado, seus recursos principais, suas atividades e 

parcerias principais são pensados de maneira estratégica para atingir seu objetivo 

com o cliente. Contudo, por mais que o produto da startup seja digital e, para isso, 

eles se utilizem recursos físicos (como softwares e computadores), o entrevistado 

deixou claro que considera os recursos humanos e intelectuais como principais. 

“Pessoas, pessoas...pessoas de bem, que entram, fazem as coisas, permitem 

continuar e aquecem nosso coração” (Entrevistado STARTUP3). 
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Na Startup3, as atividades chave acontecem por meio das redes/plataforma 

que vão desde o desenvolvimento do software de doação até os contatos com os 

clientes e as inovações proporcionadas pelo relacionamento em comunidade, 

utilizando inclusive esta última como parceria para a testagem dos seus produtos 

antes de serem ofertados.  

 

A gente olha o mercado, o problema. Lança o produto de forma gratuita. Roda 
esse produto. Mede (o principal ponto) para saber quanto é que a gente tem 
de retorno sobre isso aqui né... Qual é o nosso custo, o nosso CAP, o nosso 
LTV. Enfim, quanto é que isso aqui tem retorno para a gente. E aí se for um 
retorno bom para o investimento que a gente fez, a gente lança como produto 

(Entrevistado STARTUP3). 

 

E a gente está nestes estudos né? A gente tem dois produtos, um conjunto 
que é CRM né... do atendimento ao cliente e o produto do marketing que é 
questão captação dos nossos produtos... (métricas, visualização, 
engajamento)... É um mundo, né, parece simples, mas é um mundo 

(Entrevistado STARTUP3). 

 

O entrevistado considera a inovação e a sustentabilidade do negócio como 

suportes importantes para o modelo de negócios da startup, considerando também 

estes dois fatores como diferenciais. Segundo o relato, a inovação ainda é 

considerada por ele como um atributo transversal no modelo de negócio, sendo tanto 

um valor, um recurso principal e uma característica das suas atividades chave.   

 

Viabilidade financeira 

Um ponto importante a ser observado é que a Startup3 não é uma ONG, 

mesmo sendo uma organização voltada para o social com uma equipe totalmente 

composta por voluntários. Trata-se de um negócio de impacto social. De acordo com 

o entrevistado, atualmente os recursos financeiros obtidos são utilizados somente 

para a manutenção do negócio. No entanto, eles buscam engajamento e crescimento 

na área de viabilidade financeira. 

.    

Como eu falei, a gente tem que envolver a questão da sustentabilidade do 
negócio. A gente não lucra por enquanto com o negócio... Não temos lucro, 
o faturamento é baixo... Mas a gente não é uma ONG. A gente é uma 
empresa. Então, para se construir isso (o negócio), a gente precisa de 
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produtos inovadores, produtos no mercado que está construindo, que a gente 
está já colocando no mercado nos próximos dias... É justamente para que a 
gente possa ser algo sustentável. E aí a gente vai entregar novos valores, 
não só o altruísmo, mas também outros valores por exemplo... Vai entregar o 
valor social. Por exemplo, tem uns produtos que a gente está desenvolvendo 
que envolve a compra de serviços e produtos... Então, os valores são, você 
fazer uma compra com preços baixos, preços acessíveis, né, mas ao mesmo 
tempo ajudar uma determinada ONG a fazer o trabalho dela, né, a fazer o 

trabalho social (Entrevistado STARTUP3). 

 

Mesmo considerando as receitas e os custos da startup baixos dentro do seu 

modelo de negócio, segundo o entrevistado, estes componentes são frequentemente 

revistos no intuito de se manter a sustentabilidade do negócio. Assim, a startup lança 

mão da receita por meio das taxas de doação, cobradas de cada ONG que utiliza o 

software e de editais e eventos para investimentos externos. 

 

Todas têm as mesmas taxas hoje, 8% por cento de serviços, e 92% liquido 
pro cliente. Todos são iguais. Eventualmente, antigamente a gente ajustava, 
a gente tinha uma taxa um pouco maior, mas aí a gente colocou todas as 

taxas em partes iguais (Entrevistado STARTUP3). 

 

(...) a ideia é que eles sejam produto sustentável. A gente já se inscreveu em 
alguns editais. Em um edital a gente tá inscrito... É um investimento de fundo 
perdido né... Que é um investimento que a gente não tem que devolver e um 
outro que a gente vai fazer também que a gente vai tentar captar investimento 
para devolver daqui a 3 anos. Mas para a gente fazer isso a gente tem que 
ter alguns pré-requisitos, e a gente já traçou metas pra isso... Como curva de 
crescimento que é previsível, é um retorno sobre investimento que a gente 
possa prever para a gente saber quanto tempo precisa captar para poder 
colocar o negócio para escalar. De fato, a gente tá no stage... no processo 
inicial, então é tudo bem difícil. Mas a gente recebeu no último edital do pool 
dez mil dólares de infraestrutura, quase 30 mil reais... A gente tem 50mil reais 
da Amazon que é onde a gente monta a nossa infraestrutura e dá para escalar 

o Brasil todo e rodar durante dois anos (Entrevistado STARTUP3). 

 

 

Os custos que envolvem o modelo de negócios, conforme o entrevistado, são 

voltados para investimentos em recursos humanos e intelectuais, isso quando a 

receita possibilitar um crescimento. “(...) de infraestrutura a gente não tem custo 

nenhum..., mas vai ter custo sim, com folha de pagamento (....) para continuar esse 

crescimento” (Entrevistado STARTUP3). 

Um ponto interessante trazido pelo entrevistado foi o depoimento afirmando 

que eles moldam o negócio pensando na estratégia do Oceano Azul, em alusão ao 
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livro de W. Chan Kim Renée Mauborgne, intitulado de “A Estratégia do Oceano Azul”. 

A ideia dos empreendedores da Startup3 é, portanto, criar um negócio que não tenha 

uma concorrência efetiva e explorar um novo mercado. O objetivo com isso é 

aumentar o seu valor para os clientes e criar novos benefícios e serviços, enquanto 

simultaneamente reduzem os custos. Custos que na Startup3 já são mínimos, 

segundo o entrevistado.  

 

Particularmente nós não temos muito concorrentes, né, e a gente sempre... 
Tem um livro muito bom chamado Oceano azul, e a gente procura sempre 
estar fora, né, do caminho dos tubarões... A gente sempre procura inovar para 
tentar não entrar em conflito (...) E a gente tem mais de 21 mil ONGs no Brasil, 
né, pelo menos a gente tem um cadastro é de ONGs e Associações... Pelo 
menos nos dados de pesquisa (...) Hoje a gente tem 270 (ONG/cliente) então 
(...) O mercado é grande...e a gente enxerga que por mais que tenha a 
questão da concorrência, se a gente tiver uma estratégia correta, a gente 
consegue ter uma fatia de mercado grande e consegue estrategicamente 
atingir o nosso propósito que é se remunerar pelo negócio em si e, 
provavelmente, possivelmente ser a maior plataforma de doação do Brasil 

(Entrevistado STARTUP3). 

 

Uma análise que pode ser realizada nesta área de viabilidade financeira e que 

se relaciona com o ponto de análise da segmentação de clientes, é que, segundo 

Osterwalder e Pigneur (2011), ao se procurar obter receita, é importante questionar 

quanto cada segmento de cliente está disposto a pagar pelo seu produto/serviço, com 

seus valores entregues. Ao não considerar o doador como um cliente, mas ainda 

utilizar recursos para captar esse doador para o seu cliente e buscar mantê-lo como 

uma receita recorrente, cria-se um custo que não é debitado do seu devido 

componente e deixa-se de explorar um segmento que pode facilitar também o objetivo 

da startup de se tornar a maior plataforma de doação do país.  

 

Implicações da pandemia 

A Startup3, segundo a fala do entrevistado, se beneficiou com a crise da 

pandemia. Isso foi algo mencionado no seu relato em relação às atividades chave e 

às alterações realizadas na estratégia do seu negócio.  
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(...) acreditamos que a pandemia alavancou nosso negócio... Esse é o ponto 
(...), mas de certa forma nosso negócio levantou junto com esse tempo. A 
gente está aproveitando esse crescimento para lançar novos produtos sociais 
com a visão de compra e doação. E aí com o aquecimento da economia e a 
questão da solidariedade, é um momento muito propicio pra isso 

(Entrevistado STARTUP3). 

 

Quanto às implicações no modelo de negócios, a Startup3 também não 

precisou realizar alterações muito drásticas, apesar de existirem alterações no 

modelo. Isso pode ser inferido nas falas analisadas. Um ponto relevante para a análise 

é que a pouca modificação no modelo de negócios foi resultante de um modelo que 

já têm como diretriz a inovação, tratada como transversal em todas as áreas de 

atuação da startup. Um exemplo é a afirmação que nem a rotina da startup foi afetada 

com a pandemia, uma vez que eles já realizavam um trabalho online.  

Sinceramente, a pandemia não afetou a nossa rotina... Pelo contrário a 
gente... A pandemia por incrível que pareça foi boa para o nosso produto 
(produto chefe) porque inicialmente tínhamos muitas ferramentas que não 
eram de doação entrando no mercado. Ferramentas de compra de ingresso, 
a pessoa comprava ingresso e o nome do ingresso era cesta básica... Então 
a gente entrou de fato como uma solução na pandemia, para de fato fazer 
essa ajuda, a gente fala que o nosso produto é um complemento das outras 
soluções... A gente não chegou para substituir nada, a gente não quer ser 
único, vai continuar existindo TED, DOC, PIX, mas a gente quer 
complementar...  E aí... a gente na nossa rotina não afetou... na verdade 

afetou outras coisas na sociedade, na vida (Entrevistado STARTUP3). 

As maiores implicações no modelo de negócios, segundo o entrevistado, foram 

no sentido de enxugamento total dos custos e na perda dos seus recursos 

considerados mais importantes: os humanos e intelectuais. Houve uma saída 

substancial de sua mão de obra que, como o entrevistado relata, é toda formada por 

voluntários. Sendo assim, os recursos humanos correspondem a um dos aspectos 

mais urgentes a serem investidos com a entrada futura de fonte de receita. 

Pontos impactados, tivemos impacto nos voluntários, a gente perdeu alguns... 
Alguns saíram por conseguir emprego. Graças a Deus estão empregados... 
Então nosso maior impacto, nossa maior dificuldade é pagar as pessoas, né, 
a gente não tem essa grana e não tem como segurar muito tempo... Então 
nosso problema hoje é recursos humanos até a gente ter uma estrutura 
adequada com faturamento adequado, a gente ainda vai enfrentar esse 

problema (Entrevistado STARTUP3). 

A gente tinha um custo de infraestrutura, e enxugou todo esse custo, colocou 
no box, tinha umas assinaturas e enxugou, tudo no digital... Que no nosso 
caso se torna estrutura física. Mas tudo é online... A gente enxugou 
praticamente tudo e ainda falta enxugar um pouco mais, mas aí a gente tem 
feito uma startup enxuta, bem controlada, tudo o que você imaginar que 
possa estar consumindo recurso a gente está enxugando...  Até recurso que 
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a gente tem gratuito a gente enxuga também porque a gente quer mais 
gratuito do gratuito né... Então a gente sabe que um dia a gente vai pagar por 

aquilo então a gente já está enxugando (Entrevistado STARTUP3). 

 

Um ponto interessante de ser destacado, é que foi durante a pandemia que a 

startup teve a chance de testar e lançar seu produto formulado em 2019. 

 

A gente montou essa solução em 2019, para arrecadar cestas básicas por 
meio de intermediação de mercado, enfim... Só que a gente faltava testar 
isso, e ai de repente em 2020 veio a pandemia, e ai foi a forma mais eficiente 
da gente poder testar esse sistema... E ai ele abrange não só doações de 
cesta básica, como fraldas geriátricas, ou qualquer outro produto, mas 
também abrange doações em dinheiro, né (...) Atualmente o que está 
liderando lá é essa questão das doações em dinheiro mesmo... Então, a 

gente implanta um botão no site da organização (Entrevistado STARTUP3). 

 

A testagem do produto foi realizada em um grande evento online. Com isso, a 

startup conseguiu captar uma maior atenção e publicidade para o seu negócio.  

 

(...) em junho teve a live de Ivete Sangalo com 13 milhões de visualizações. 
Então, a gente arrecadou doações para dois projetos (...) que foi utilizando 
QR Code e também lá e foi assim, fantástica a experiência para gente né...  
Três pessoas numa live de Ivete Sangalo arrecadando doações para uma 
ONG, imagina responsabilidade... O sistema caiu (com muitos acessos), 
recuperamos... Foi muito legal, e a partir dali, a gente falou cara, tá 
funcionando, então vamos para frente (Entrevistado STARTUP3). 

 

Apesar de já ser uma startup voltada para o social, foi durante a pandemia que 

a Startup3 começou a atuar com um trabalho mais engajado, mesmo sem visar algum 

retorno direto.  

A gente agora tá fazendo algumas iniciativas relacionadas a marketing. A 
gente entende que as instituições (elas) não tem um marketing forte, e a gente 
tá oferecendo de forma gratuita para alguns dos nosso clientes, um estudo 
de marketing... Então a gente tem feito... algumas peças e alguns ensaios, 
alguns estudos, né, com elas, com autorização delas obviamente, com a 
participação delas, né, nas redes sociais justamente para saber se elas têm 
dificuldade de conseguir doadores então é a mesma dificuldade que a gente 
tem. Então, vamos ver se a gente consegue resolver isso para elas... Se a 
gente consegue resolver isso pra elas, então a gente consegue resolver isso 
pra gente, resolve isso para outras... E aí tem feito isso também de forma 

gratuita (Entrevistado STARTUP3). 
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 Em resumo, ao analisar as implicações da pandemia do modelo de negócios 

da Startup3, nota-se que a testagem durante pandemia de um produto elaborado 

antes da crise foi um dos destaques. Tal produto teve êxito ao ser apresentado no 

momento em que a crise estava em um dos seus momentos mais críticos no ano de 

2020. Esta situação vivenciada pela startup pode ter relação com o que Burgelman et. 

al (2018) afirmam sobre negócios inovadores moldarem o contexto estratégico antes 

mesmo que suas inovações estejam disponíveis no mercado.   

Figura 18 – Quadro de categorias de análise adaptado do BMC – Startup3 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

5.2.4 Startup4 

A Startup4 é a maior dentre os casos analisados neste estudo em termos de 

números de colaboradores e tempo de vida, sendo considerada uma startup bem 

madura. Além disso, das 6 startups estudadas, é a que tem o maior aporte de 

investimentos externos. Assim, a Startup4 é uma empresa que, através do uso de 

tecnologia, auxilia estudantes de medicina e médicos recém formados. A empresa 

começou com um propósito de aproximar o estudo da medicina para todos de maneira 

inovadora. Fundada em 2014, ela conta atualmente com mais de 500 funcionários, 

até a data desta pesquisa. 
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Então criava-se ali essa lógica, a gente entrou no mercado com produto dez 
vezes mais barato tá? Dez não mais até 12 vezes mais barato do que o 
principal concorrente e 100% online. Então, assim, a gente sabia que existe 
uma demanda ali de pessoas e queriam estudar para prova de residência 
médica, mas não tinham ali necessariamente um produto para elas. Ou seja 
elas não conseguiriam comprar o que estava disponível em frente, e a gente 
identificou isso e também que nem todo mundo consegue estudar 
presencialmente né... Então, assim, hoje felizmente graças à Startup4 eu 
tenho médicos no interior da Bahia que tão estudando, se quiserem passar 
na residência médica. Ano que vem eles não precisam estar aqui em 
Salvador fazendo cursinho, se quiser fazer uma pós-graduação hoje você 
trabalha lá em Juazeiro em qualquer lugar no interior do Estado daqui do 
Nordeste, do Norte, você vai poder estudar online, a residência que você 
quer. Então, eram dores que estavam muito claras para gente, e a gente vai 
lá e cria produtos específicos sobre isso e o tempo todo a gente vai 

melhorando essas coisas (Entrevistado STARTUP4). 

 

 

A Startup4 é a líder do seu segmento no Brasil e, com o capital aberto, pretende 

expandir ainda mais o seu alcance tanto em termos de clientes como também ao 

buscar cada vez mais mão de obra inovadora e dinâmica. “Então a empresa sai de 

um contexto local, para um contexto nacional aí eu diria até mundial, né, hoje em dia 

acontece” (Entrevistado – STARTUP4). 

Apesar de haver uma gama muito ampla de produtos ofertados pela empresa, 

todos são projetados para os clientes que são o foco principal do seu negócio. Assim 

como em todos os casos analisados anteriormente, o cliente também é uma das 

principais áreas do negócio da Startup4. Isso fica evidente ao se levar em 

consideração a frequências de palavras codificadas na transcrição da entrevista, pois 

o percentual ponderado de ocorrências com a palavra cliente e correlatas (negócio, 

medicina, médicos) foi de 0,76%. Outro ponto que se mostrou relevante na análise de 

conteúdo foi a área de ofertas, possuindo uma frequência ponderada de 1,36% ao 

somar a ocorrência das palavra produto e suas correlatas, conteúdo, faculdade e 

residência.  

Um ponto que vale ser destacado na análise do caso Startup4 é a relevância 

da equipe de trabalho, alocada na infraestrutura. Pela entrevista e também pela 

análise de conteúdo, infere-se que a startup também considera essa área fundamental 

no seu modelo de negócio. Na análise realizada, esta categoria possui uma frequência 

de 1,49% ao relacionar as palavras empresa, trabalhar, trabalho e pessoas. 
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Tabela 4 - Consulta de frequência de palavras-transcrição de entrevista Startup4 

Palavra Extensão Contagem Percentual 
ponderado (%) 

Palavras similares 

produto 7 44 0,63 produto, produtos 

pandemia 8 41 0,59 pandemia 

pessoas 7 36 0,52 pessoas 

empresa 7 36 0,52 empresa, empresas 

negócio 8 25 0,36 negócio, negócios 

conteúdo 8 18 0,26 conteúdo, conteúdos 

faculdade 9 17 0,24 faculdade. faculdades 

exemplo 7 16 0,23 exemplo 

relação 7 16 0,23 relação 

residência 10 16 0,23 residência, residências 

trabalhar 9 16 0,23 trabalhar 

investimento 12 15 0,22 investimento, 
investimentos 

trabalho 8 15 0,22 trabalho 

medicina 8 14 0,20 medicina 

médicos 7 14 0,20 médicos 
Fonte: NVivo (2022) 

 

Clientes 

A área de clientes da Startup4 é uma área bem marcante no modelo de 

negócios e sua segmentação é bem dividida, sendo expressa com clareza ao longo 

da entrevista. Seu nicho de mercado é voltado para estudantes de medicina e médicos 

já formados. “A gente já consegue chegar ao quarto ano, e possivelmente a gente 

conseguirá chegar até o primeiro ano...” (Entrevistado STARTUP4). A atuação da 

startup é diretamente com o consumidor, seguindo a estratégia business to consumer 

(B2C). Os seus canais são totalmente pautados através do digital, com seu site e 

redes sociais próprios. Seu relacionamento com os clientes têm o propósito de suprir 

todas as arestas relacionadas à profissão da medicina. 

 

(...) e a gente vai realizando a nossa tese de negócio que é ter o médico com 
a gente a vida inteira, a carreira inteira com a gente, e só vamos mudando o 
produto – um produto vai resolver a dor Y, o outro a dor X (Entrevistado 
STARTUP4). 
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A startup utiliza as estratégias de marketing de conteúdo e escuta por meios 

digitais (como o Serviço de Atendimento ao Cliente virtual) para fidelizar os 

consumidores em seu relacionamento com eles. 

 

O que a gente aprendeu a fazer, a gente é muito bom em ganhar a atenção 
das pessoas, dos médicos (cliente). Então a gente consegue gerar conteúdo 
relevante para a pessoa e fazer as estratégias de pool, ou seja, fazer com 
que as pessoas venham até a gente, pelo nosso conteúdo de qualidade, 
gratuito, baixo custo, e consegue ganhar a confiança das pessoas. E a partir 
daí, oferecer para elas produtos que requerem um envolvimento maior, um 
investimento e comprometimento financeiro, mas a gente é muito bom nessa 
etapa que a gente ganha a confiança das pessoas, a atenção delas 
(Entrevistado STARTUP4). 

 

E a partir daí a gente vai lá e oferece para eles todos os produtos que são 
importantes. Mas sem essa primeira etapa de ganhar a confiança através de 
conteúdo, a Startup4 não teria funcionado... A gente conseguiu fazer isso 
muito bem ao longo do tempo e funcionou né? Trouxe a gente até aqui 
(Entrevistado STARTUP4). 

 

 

Pela análise da entrevista, pode-se inferir que a Startup4 acredita que seus 

clientes influenciam diretamente seus negócios. O entrevistado também demonstra a 

importância de saber ouvir o cliente e de prezar pela qualidade, aspectos que 

garantem a sustentabilidade do seu negócio.  

 

Por exemplo, em relação a Startup4, a gente tem um produto hoje muito bom 
em termos de entrega de conteúdo de qualidade, de experiência muito boa 
né? Mas isso foi evoluindo ao longo dos anos, né, então essa capacidade de 
você evoluir seu produto ouvindo o cliente é sem dúvida muito da Startup4, 
né (Entrevistado – Startup4). 

 

Compreender muito bem a dor do seu cliente e utilizar, como sugere 

Osterwalder e Pigneur (2011), seus canais para ampliar o conhecimento dos clientes 

sobre seus produtos e o seu relacionamento foram tarefas que a startup mostrou que 

realiza com êxito.  
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Oferta 

Dentro da área de ofertas, notou-se que novidade, preço, acessibilidade e 

conveniência foram valores ligados à proposta de valor da Startup4. Ela procura unir 

todos estes aspectos ao entregar suas ofertas para os seus clientes.   

 

O propósito da Startup4 é acompanhar a carreira médica, ajudando a fazer a 
medicina melhor. O nosso slogan é ajudar médicos a fazer a medicina melhor. 
Então a gente está todo dia de alguma maneira com cada um dos nossos 
produtos tentando potencializar o médico na carreira dele profissionalmente. 
Então, a gente vai ter produto para cada um destes momentos (Entrevistado 
STARTUP4). 

 

Os valores propostos pela empresa ao cliente passam sempre diretamente 

pelos seus produtos, com o objetivo de o cliente ter suas necessidades atendidas. 

Percebe-se que a área de oferta se relaciona bem com as outras 3 principais áreas 

do modelo de negócio. Por exemplo, como foi evidenciado pelo entrevistado, um dos 

valores que a startup oferta é a agilidade, seja na demanda do cliente, na 

transformação de informações e dados em conteúdo ou nos seus produtos.  

 

(...) é isso que torna a gente diferente. Na minha opinião, a gente é rápido, a 
gente é muito rápido. Então, assim a gente identificou essa dor, a gente 
mobiliza um time imediatamente para fazer isso acontecer. A gente vai lá e 
vai construir questões, chamar professores e tal, e a gente tenta no prazo de 
poucos meses entregar aquela solução ali pras pessoas e aí naturalmente 
avaliação das pessoas sobre a gente vai evoluindo, né? (Entrevistado 
STARTUP4). 

 

A gente quer construir o melhor site de medicina do Brasil (Entrevistado 
STARTUP4). 

 

A partir da fala do entrevistado, também percebeu-se que valores como 

habilidade, agilidade na entrega e inovação dos produtos fazem parte da rotina da 

empresa. Com um suporte de tecnologia adequado, um bom posicionamento nas 

mídias sociais e uma equipe qualificada, a Startup4 entrega de maneira clara a sua 

oferta de valor e consegue garantir a liderança no segmento.   
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Infraestrutura 

A área de infraestrutura é composta pelos componentes atividades chaves, 

parcerias principais e recursos principais que podem ser físicos, humanos e 

intelectuais. Os recursos intelectuais são mais complexos de serem desenvolvidos, 

contudo, se bem elaborados proporcionam sucesso ao modelo. Já os recursos 

humanos são peças essenciais para as indústrias criativas e de conhecimento 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) 

 

O grande diferencial da Startup4 hoje é a autonomia dos times. Então, assim 
não é uma estrutura vertical em que eu falo com um chefe que fala com outros 
chefes, que precisa aprovar com o chefe precisa provar o post tudo... A gente 
dá muita liberdade e tem muita autonomia. Cada linha da empresa tem muita 
autonomia para tomar decisões, né? Então, assim, a gente alinha coisas e 
tal, mas assim, cada time ele é rápido porque ele tem autonomia. Então 
assim, ele não vai necessariamente negociar com o chefe dele, e o chefe com 
o chefe (Entrevistado STARTUP4). 

 

 Na Startup4 a área de infraestrutura tem o foco principal, segundo o 

entrevistado, nos recursos intelectuais e humanos. Para eles, colaboradores e 

parceiros bem direcionados valorizam o negócio.  

 

(...) então, isso cobra que a empresa seja melhor, que ofereça melhores 
coisas para as pessoas desde salários e benefícios até experiência de 
trabalho como todo, né? Então, você precisa ter mais diferenciais porque 
você está disputando realmente com todo mundo, né (Entrevistado 
STARTUP4). 

 

 

A cultura organizacional é algo que a Startup4 tem bastante cuidado em 

trabalhar para que seja algo positivo e estimulante para o time de parceiros (médicos 

conteudistas) e colaboradores. O entrevistado enxerga a cultura da empresa como 

um diferencial para o seu negócio. 

 

(...) nossa cultura e por que isso é algo muito muito importante. Isso é o 
diferencial da empresa. Então, às vezes, na hora de contratar ou de reter 
pessoas no time, cultura é sem dúvida umas das coisas mais importantes, 
fundamentais aqui para que a gente consiga ter um bom clima de trabalho, 
para que as pessoas estejam aqui feliz e trabalhando e fique na empresa às 
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vezes mesmo recebendo propostas de salários maiores em outras empresas, 
né, mas não só pela a cultura do local que ela está importa muito, né 
(Entrevistado STARTUP4). 

 

 

Quanto aos recursos físicos, são em sua maior parte tecnológicos, com 

estratégias digitais focadas na área de ofertas e clientes e uso de tecnologia na 

criação e rodagem dos seus produtos. 

 

A gente consegue entender muito bem o segmento. A gente pesquisa muito 
sobre as dores dos médicos em cada fase, né. Eu acho que todos os nossos 
produtos foram pensados assim tipo... Não são só produtos. Nenhum produto 
da gente é lançado, porque a gente acha legal a gente vai pesquisar o 
mercado, a demanda, pesquisa bastante (Entrevistado STARTUP4). 

 

Suas atividades chave passam também pelas áreas de tecnologia 

(plataforma/rede), produção de conteúdo para os produtos ofertados, bem como a 

resolução de problemas. “São as três grandes áreas da Startup4 hoje né: educação, 

prática médica e backoffice (que é tudo o que ajuda o médico a se dedicar a medicina 

e deixar o burocrático com a gente)” (Entrevistado STARTUP4). 

Então, para melhorar o foco nas 3 grandes áreas das atividades chaves 

relatadas pelo entrevistado, foram empregados recursos financeiros, oriundo também 

de investimentos externos, além dos recursos físicos e humanos que podem ser 

considerados também parcerias com médicos conteudistas e profissionais da saúde. 

A Startup4 tem, segundo o entrevistado, suas atividades chaves como programação 

das plataformas de estudos (online), atendimento ao cliente e criação de material. 

Aqui, pode-se inferir também que todas as suas atividades chaves estão envolvidas 

com o propósito de valor específico cada segmento de cliente.  

 

 

Viabilidade Financeira 

A Startup4 possui uma maior maturidade se comparada aos outros casos deste 

estudo tanto pelo tempo de jornada, com seu início em 2014, quanto pelo aporte 

financeiro e o próprio modelo de negócios bem estruturado. Segundo o entrevistado, 
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a startup recebe investimentos externos e participa de programas de incentivo. Ela 

possui também, dentre as suas fontes de renda, as assinaturas e as vendas de 

produtos e serviços avulsos. Seus custos estão todos atrelados à infraestrutura com 

investimento em tecnologia para os produtos e benefícios para o time.  

 

A Startup4 tinha um modelo ali prontinho para explodir, eu diria. Naquela hora 
que a pandemia começa, então a gente aconteceu ali. Então, todos os nossos 
produtos, os principais deles, que é o produto de streaming de entrada, pega 
alunos do primeiro ao 4º ano da faculdade de medicina. E ele é um produto 
de recorrência, o cliente paga todo mês assim, como você paga um serviço 
de streaming, voltado até o quarto ano da faculdade de medicina. A partir daí, 
a gente tem residência médica, que é um curso voltado para passar na prova 
de residência médica, então assim muda. Produto de streaming te ajuda a ir 
bem na faculdade, residência médica, te ajuda a se preparar para a prova, o 
que é o momento mais importante da carreira do médico, onde ele vai 
escolher a especialidade dele, vai definir os próximos 10 anos da vida dele, o 
que ele está fazendo ali. Então, temos um curso pra isso, alto, com o ticket 
médio mais alto, já muda um pouco. E o terceiro produto que a gente tem é o 
Startup4 pós-graduação, que é uma exigência de marca. O envolvimento é 
muito maior, e o ticket médio é muito maior – produto de streaming é um 
produto de 20,00 por mês, residência médica é um produto de 2.500, 00 o 
curso, e pós-graduação é um curso de 15.000,00. Então, assim, o 
envolvimento com a empresa vai ficando cada vez maior, a exigência do 
médico vai ficando cada vez maior e a gente tem que entregar um produto 
cada vez melhor, o que posso compartilhar contigo em termos de modelo de 
negócios é que a Startup4 acredita no que a gente chama de LTV – life time 
value, ou seja, a pessoa entra no primeiro semestre com a gente, e tentamos 
fazer com que ela migre para residência médica e depois a gente vai tentar 
fazer com que ela migre para a pós graduação, se esse modelo funcionar a 
gente tem o médico no mínimo 10 anos, e isso vai subindo o retorno que cada 
médico dá para empresa ao longo do tempo – e aqui só funciona com 
educação, mas temos produtos em outras áreas (...) (Entrevistado 
STARTUP4). 

 

A partir da análise da entrevista, nota-se que possuir um modelo de negócios 

bem segmentado e com a área de clientes bem estruturada faz com que a empresa 

desenvolva melhor os seus produtos, conquiste maior visibilidade e, por conseguinte, 

maior retorno financeiro e investimentos externos. 

 

Implicações da Pandemia 

A Startup4 cresceu potencialmente durante a pandemia, conforme o seu 

entrevistado. Segundo ele, este crescimento se tornou possível pelo seu modelo de 

negócios bem estruturado e pela natureza do seu negócio que é trabalhar a educação 
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de maneira digital na área de saúde, uma área que foi extremamente requisitada na 

crise de COVID-19. “A Startup4 tinha um modelo ali prontinho para explodir eu diria, 

naquela hora que a pandemia começa. Então a gente aconteceu ali, então todos os 

nossos produtos estavam prontos para acontecer” (Entrevistado STARTUP4).  

A Startup4 recebeu investimentos antes da pandemia, mas os aplicou ao 

negócio durante a crise de COVID-19. Como já possuíam um modelo de negócios 

organizado e coeso, souberam investir nos pontos que trariam retorno para o negócio, 

no caso a área de infraestrutura. Assim, por meio análise realizada, fica compreensível 

que um modelo de negócios estruturado e com valores bem sinalizados é muito 

importante para a sustentabilidade e êxito de um negócio, principalmente em 

momentos de crise.  

 

Então, a Startup4 tinha 90 pessoas trabalhando... Não, eram mais ou menos 
cento e pouquinhos no começo da pandemia, ali na empresa quando a gente 
recebeu o séries B, que permitiu que a gente desse o salto e hoje em dia a 
empresa tem mais de 300 pessoas trabalhando. Então, isso foi um 
investimento brutal em tecnologia. Então, a gente foi trazendo engenheiro de 
software, pessoas de produto, de design, para que a empresa pudesse dar o 
próximo grande salto que ela vai dar né. Então, assim, são coisas que 
aconteceram ali parece até coisas parecidas, parecem coisas que 
relacionadas, mas a gente tava nessa batalha e qualquer startup passa por 
isso, né, que são essa série de investimentos e logo a gente vai passar por 
outra (Entrevistado STARTUP4). 

 

 O entrevistado relatou que houve pouca alteração no seu modelo de negócios 

se comparar ao que já estava sendo realizado. Contudo, ainda por meio do seu relato, 

pode-se inferir que houve uma implicação no modelo de negócios na área de oferta, 

já que a empresa aumentou seu portfólio de produtos. Isso ocorreu muito por causa 

da pandemia em que as atenções estavam voltadas em escala global para a área de 

medicina, para os médicos e para os estudantes de medicina (seus clientes).  

 

Não acho que houve grandes mudanças em relação à estratégia anterior 
(antes da COVID), mas permitiu que a Startup4 acelerasse muito, né. Tem 
um produto com uma história bem legal que é o startup4med.com que é o site 
de conteúdo gratuito, é o nosso google ali da medicina... Ele é um caso que 
a pandemia fez com que ele explodisse. A gente estava lá em 2019 e fazendo 
o planejamento de linha editorial, e ai começamos a ver a pandemia na China 
chegando, e houve o insight de produzir conteúdo somente sobre o covid 
porque os médicos vão precisar disso. Porque vai haver muita desinformação 
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e pouca informação confiável. Vamos criar um hub para falar somente de 
COVID. Então a gente foi lá e criou um hub com artigos científicos 
internacionais, combate a fake news, e colocamos a nossa comunidade toda 
para produzir conteúdo. A gente tem uma comunidade de 600 escritores hoje 
que escrevem para o nosso site (Entrevistado STARTUP4). 

 

Constatou-se que a mão de obra da startup que já era um ponto de destaque 

no modelo de negócios, mas, após a pandemia, se tornou um componente ainda mais 

prioritário. Durante a pandemia, todos estavam em home office ou anywhere office, 

como o entrevistado sinalizou, e esta foi uma estratégia que funcionou muito bem para 

a startup. Por isso, eles mantiveram até os dias atuais este modelo de trabalho. 

 

A gente está consolidando lá na Startup4 esse modelo né...Ainda é uma coisa 
que a gente já, por enquanto, assim para todo mundo a gente ainda tá no 
home office temporário né! Mas, assim, a gente já tem a clareza de que a 
transição ela é definitiva não existe como voltar atrás nesse modelo antigo já 
(Entrevistado STARTUP4). 

 

Leite Gustmann de Castro et al. (2021) acreditam que, devido à crise, essa 

imposição de novas maneiras de se trabalhar, como o home office, trouxe ganhos 

para as empresas e oportunidades. Provavelmente, tais mudanças são definitivas ao 

se tratar de empresas que atuam no ramo de tecnologia e não precisam manter um 

contato direto com o seu segmento de clientes ou parceiros.  

 

Impacto assim na transformação do trabalho (em relação ao que a pandemia 
impôs) é gigantesco, assim, da forma de trabalhar, nas relações de trabalho. 
É algo que super se transformou e eu acho que esse tipo de coisa não tem 
volta para trás (Entrevistado STARTUP4). 

 

Percebeu-se também que a flexibilidade e a autonomia que fazem parte da 

cultura da empresa foram fatores importantes para que o sucesso da startup no 

contexto da pandemia fosse possível. O entrevistado demonstrou que os recursos 

intelectuais e humanos são os propulsores para que os negócios da Startup4 

aconteçam com êxito.  

 

Eu acho que onde gastamos muito tempo não foi com os produtos, mas sim 
com as pessoas da empresa. Foi o fator mais importante que sabíamos que 
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precisávamos cuidar das pessoas... A gente começou a pagar terapia para 
os colaboradores, converteu o auxílio transporte em um auxilio home office 
para as pessoas usarem para outras coisas. Então a gente foi tentando dar 
todas as condições possíveis para as pessoas trabalharem bem e superar o 
que estava acontecendo (...) Porque não é somente o home office. Outra 
coisa é o isolamento total, como as pessoas se sentiam nesse momento (....) 
Pessoas da empresa perderam parentes para a COVID e a sensação de 
medo também, sobretudo no começo... Aqui tem uma particularidade que é 
uma empresa de médicos. Então, desde o começo tinha médicos da gente, 
professores, falando com a gente dos problemas, façam isso, aquilo, 
conversem com seus familiares para fazer de tal jeito, e a gente teve essa 
orientação muito de perto, mas eu acho que esse impacto de como a gente 
lidou com pessoas foi mais forte...Até do que com os nossos produtos ou com 
o cliente. Isso é um ponto interessante (Entrevistado STARTUP4). 

 

Startups possuem visão inovadora e ampla do negócio (RIES, 2012). Essa 

frase de Ries (2012) tem bastante relação com o caso da Startup4, pois, ao conhecer 

muito bem seu segmento de clientes e explorar de maneira assertiva seus recursos, 

a empresa conseguiu reverter os impactos negativos que a pandemia poderia causar 

ao seu modelo de negócios e, no fim das contas, o saldo foi positivo. É importante 

ressaltar que estar em uma área (de saúde) que foi primordial na crise, pode também 

ter facilitado o seu sucesso. No entanto, saber utilizar essa vantagem investindo nas 

áreas certas do negócio possibilitou a Startup4 ajustar todo o seu percurso de maneira 

eficaz.    

Figura 19 – Quadro de categorias de análise adaptado do BMC – Startup4 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 



122 

 

 

5.2.5 Startup5 

A Startup5 é a empresa mais nova se comparada aos outros casos 

estudados. Ela ganhou o status de startup durante o ano de 2020, apesar de ter 

sido criada em 2018. Nas palavras da entrevistada, antes, a empresa era um 

negócio de impacto social, mas, na pandemia, na perspectiva da empreendedora, 

o negócio passou a ser uma startup. É importante deixar claro que mesmo com 

esta visão da empreendedora, uma startup também pode também pode atuar 

como um negócio de impacto social. Afinal, ambos não são conceitos excludentes.  

 A empresa atua com educação empreendedora e tem conseguido se 

destacar no mercado. Este destaque foi algo impulsionado após a participação da 

entrevistada, que é a CEO da startup, em um programa de televisão que investe 

em ideias empreendedoras. 

 

Tudo aconteceu muito rápido porque eu criei a coisa digital, testei e veio o 
Shark Tank e todas as outras coisas então. Desde então, a gente só cresceu, 
literalmente virou uma startup. E esse ano a gente já tá quase batendo um 
milhão de faturamento (Entrevistada STARTUP5). 

 

 

A startup está em seu processo inicial. Seu modelo de negócios atual é 

oriundo do antigo, sendo voltado para a questão do impacto social. Ele tem 

passado por ajustes, focando principalmente nas áreas de ofertas e de 

infraestrutura. Para entrevistada, este processo de mudanças e readequações tem 

trazido bons retornos na área de viabilidade financeira.  

 

(...) em 23 de maio de 2018 que eu escrevi pela primeira vez sobre a Startup5, 
inclusive eu tenho esse material até hoje guardado aqui no meu drive.  A 
primeira vez o material mais cru mesmo, da metodologia da Startup5, que era 
essa ideia, que eu comecei a perceber; e que quem empreende por 
necessidade? E quem atende a minha galera que empreende por 
necessidade? (Entrevistada STARTUP5). 
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 A Startup5 é voltada para treinamentos de educação empreendedora para 

pessoas que empreendem por necessidade. O objetivo da entrevistada é tornar o 

conteúdo da área de gestão acessível para a realidade do seu cliente (o 

empreendedor periférico).  

 

E aí foi o que eu criei a metodologia da Startup5 pensando em ao invés de 
criar conteúdo, a ideia era só traduzir então, sempre.  A metodologia da 
Startup5 foi a tradução de conteúdo, nós somos tradutores de conteúdo para 
quem empreende nessa cidade. E a Startup5 iniciou assim com essa 
metodologia, (...) mas eu como eu tava muito empolgada, tava muito feliz com 
uma coisa que ela tinha acabado de criar, sem apoio de ninguém, sem ter 
nenhum tipo de currículo voltado para Administração. É que eu falei: não, 
agora eu só posso executar, e aí eu comecei a rodar e botei a Startup5 em 
prática (Entrevistada STARTUP5). 

 

 

A Startup5 tem uma equipe fixa em torno de 10 funcionários e tem a figura da 

CEO muito vinculada aos negócios e aos produtos que oferece. Com um segmento 

de clientes e produtos muito bem definidos, a empresa tem despontado como 

referência no seu nicho de atuação.  

A área de clientes é uma área muito forte no modelo de negócios da Startup5. 

Isso é confirmado ao se analisar o conteúdo das palavras na transcrição da entrevista, 

pois, conforme a frequência das palavras cliente, pessoas, empreendedorismo, 

mulheres e empresas, o percentual ponderado de repetição de palavras relacionadas 

à área de clientes se deu em torno de 1,74%.  

Já a área de ofertas se apresenta como outra área de grande importância no 

modelo de negócios. Ela apresentou um percentual ponderado na análise de 2,16%, 

com as palavras relacionadas: conteúdo, produto, metodologia, entender e impacto. 

Constatando novamente que as duas áreas estão sempre como pilares do modelo de 

negócios e se relacionam entre si.  

 

Tabela 5 – Consulta de frequência de palavras-transcrição de entrevista Startup5 

Palavra Extensão Contagem Percentual 
ponderado (%) 

Palavras similares 

empresas 8 30 0,52 empresa, empresas  

pandemia 8 30 0,52 pandemia 

pessoas 7 28 0,49 pessoas 
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conteúdo 8 25 0,44 conteúdo, conteúdos 

produto 7 25 0,44 produto, produtos 

negócio 7 21 0,37 negócio, negócios 

metodologia 11 20 0,35 metodologia 

clientes 8 17 0,30 cliente, clientes 

entender 8 15 0,26 entende, entender 

primeiro 8 14 0,24 primeiro, primeiros 

empreendedoris
mo 

16 14 0,24 empreendedorismo 

primeira 8 14 0,24 primeira, primeiras 

conseguiu 9 13 0,26 conseguiu 

impacto 7 11 0,19 impacto 

mulheres 8 11 0,19 mulheres 
Fonte: NVivo (2022). 

 

Clientes 

Conforme foi inferido na entrevista, a área de clientes possui um destaque no 

modelo de negócios. Sua segmentação é bem definida. A empresa demonstra foco 

no nicho de mercado que são os empreendedores por necessidade, em sua maioria 

mulheres negras. Além disso, a startup tem como clientes grandes empresas que 

desejam melhorar o entorno da comunidade em que estão instaladas.  

 

(...) muito com as empreendedoras por necessidade, mas também por uma 
questão de identificação e também por uma questão estrutural. Assim, 90% 
do meu público é feminino, é negro e são mães solo em sua maioria assim... 
E pessoas LGBTQIA+ mas é uma pequena parcela. Tem muita mulher cis... 
Porque historicamente falando com essas pessoas que empreendem por 
necessidade... Então, quando eu trago uma metodologia que elas também se 
veem em mim e a gente consegue mostrar que, quando a gente traduz a 
linguagem da startup5, é para mostrar para estas mulheres que elas sabem 
muito de empreendedorismo, elas precisam de um detalhezinho para mudar 
às vezes (Entrevistada STARTUP5).   

 

A atuação da Startup5 é no contexto business to business (B2B) tanto no 

segmento das micro e pequenas empresas quanto de grandes organizações.   

 

(...) então, tem B2B, que eu chamo de B2B pequenininho que também são 
empresas e trabalhadores informais e tal. E de uma outra ponta, a gente 
sempre trabalhou desde o início da startup5 com empresas de grande porte 
e multinacionais (...) Então, sempre trabalhando com institutos 
primeiramente, porque eram empresas, instituições privadas, então a gente 
conseguia o acesso ao dinheiro muito mais rápido, muito mais fácil. Então, a 
gente sempre pega estas empresas de grande e médio porte, porque a gente 
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consegue perceber que elas já tem uma estratégia de impacto social, e fica 
mais fácil de vender os produtos da startup5 na ponta, porque para a empresa 
grande nossa proposta de valor é literalmente conseguir não somente trazer 
uma estratégia de impacto mas melhorar a imagem da empresa naquela 
comunidade, então são as duas coisas, as duas soluções que a gente 
consegue entregar (Entrevistada STARTUP5).   

 

Os canais de contato, venda e retenção de clientes grandes e pequenos são 

realizados de maneira direta e passam pelas redes e mídias sociais. Além disso, a 

empreendedora também disse trabalhar com envio de propostas, reuniões e visitas, 

além das métricas para o monitoramento das receptividades dos produtos.   

 

Contato direto, venda direta pro cliente... porque com as empresas grandes 
ainda rola um namoro. São basicamente quatro meses de negociação para 
fechar um contrato... Com estas empresas grandes que eu trabalho hoje né... 
E no B2B menor é mais rápido. É vendeu acabou (Entrevistada STARTUP5).   

 

 

Como foi evidenciado na entrevista, a imagem da Startup5 e da CEO são 

praticamente as mesmas. São muito interligadas e isso é considerado um ponto 

importante para a validação dos produtos com as grandes empresas e com os 

empreendedores por necessidade. Este é um ponto crucial para o relacionamento 

com os clientes.   

(...) validar a minha imagem aqui como especialista em empreendedorismo 
por necessidade...e isso tem dado muito certo. Então, todas as matérias que 
você ver eu sempre tô como a especialista em empreendedorismo, nunca 
como somente a história né (Entrevistada STARTUP5).   

 

No componente de relacionamento com os clientes, conforme a orientação de 

Osterwalder e Pigneur (2011), há dois pontos que podem ser considerados relevantes 

na análise da Startup5: os relacionamentos através das comunidades, no qual a 

startup usa a comunidade para facilitar a conexão com as grandes empresas, e a 

cocriação nas quais seus valores são cocriados com os seus clientes.  

  

Oferta 
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Pode-se analisar no caso da Startup5 por meio do relato da entrevistada que 

um dos seus principais valores é auxiliar o seu cliente (empreendedor por 

necessidade) a entrar e permanecer no mercado através das técnicas aplicadas ao 

empreendedorismo. A startup tem como principal meta o sucesso desses 

empreendedores, pois ela entende os empreendedores como sendo uma alavanca 

para continuarem a oferecer os produtos e serviços.  

Que é ter esse cuidado de entender essa outra realidade para traduzir o 
conteúdo, para explicar para aquela pessoa literalmente falando como é que 
na realidade dela, como é que aquilo se aplica (Entrevistada STARTUP5). 

 

A proposta de valor da Startup5 se relaciona bem com o segmento de clientes, que 

conforme foi analisado, tem dois nichos bem definidos. Assim, a startup trabalha com 

duas propostas de valores. Uma delas é aplicada às grandes organizações. 

 

Para a empresa grande, nossa proposta de valor é literalmente conseguir não 
somente trazer uma estratégia de impacto, mas melhorar a imagem da 
empresa naquela comunidade. Então são as duas coisas, as duas soluções 
que a gente consegue entregar (Entrevistada STARTUP5). 

 

 

A entrevistada apresenta como um diferencial no seu modelo de negócios sua 

metodologia que é aplicada diretamente ao seu cliente. Ela relata que esse diferencial 

produz um impacto para a startup em 3 frentes: (1) impacto através dos produtos de 

venda direta, (2) impacto com a venda de produtos maiores para as grandes empresas 

e (3) impacto com os validadores dos produtos que são lançados no mercado. 

Eu penso que o impacto que criamos foi a rede. Acho que essa metodologia 
de atuação em rede sempre foi o diferencial da Startup5 tanto que as 
primeiras lá quando eu fiz o meu primeiro MVP em 2018 que a turma começou 
com 52 pessoas e terminou com 12 pessoas. Essas 12 mulheres nunca 
saíram da rede. Então a gente sempre tem uma atuação em rede muito forte 
(Entrevistada STARTUP5). 

 

A gente tá trabalhando geralmente com quem empreende por necessidade, 
um público muito carente... Empreendedor tem um monte, mas empreender 
por necessidade é outra história... Então acaba que eu ainda estou 
navegando em um mar azul... As pessoas ainda não repararam nisso. Para 
empreendedores periféricos, mas é como eu estou falando pra você... tem 
gente que trabalha com empreendedorismo periférico, mas sem traduzir a 
linguagem, pega o mesmo conteúdo de faculdade, de outras coisas, pega o 
conteúdo de empresas grandes, de inovação. E como a gente chega hoje e 
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faz literalmente essa tradução de conteúdo, a gente está saindo na frente 
ainda (Entrevistada STARTUP5). 

 

 

Esse impacto pode ser descrito por Osterwalder e Pigneur (2011) como uma 

oferta de personalização, na qual adequar os produtos e serviços às necessidades 

dos clientes gera valor. Esse aspecto de uma proposta de valor tem ganhado cada 

vez mais relevância no mercado, pois este método customiza o produto/serviço 

ofertado e é vantajoso economicamente. 

 

Infraestrutura 

 

A infraestrutura da Startup5 tem seus componentes focados em seu segmento 

de clientes, adequando-os ao seu modelo de negócios conforme a necessidade deste 

cliente. Seus recursos principais e suas atividades chave estão voltados para a 

produção dos seus produtos e nas capacitações que realizam. Suas parcerias 

principais abrangem também os seus clientes que são, ao mesmo tempo, quem testa 

os produtos e quem os divulga, segundo a entrevistada, essa relação é chamada na 

startup de atuação em rede. Esta forma de atuação merece um destaque nesta análise 

ao trabalhar um dos segmentos de cliente ao mesmo tempo também como parceria e 

um recurso humano do seu negócio.  

 

Então eu acho que essa metodologia de atuação em rede funciona porque 
eu não criei o “Acelerando seu corre” sozinha. Eu mobilizei minha própria rede 
com o produto de máscaras. Com tudo que a gente já fez a gente poder estar 
criando isso... Então acho que essa rede, esse trabalho de cocriação com as 
minhas empreendedoras acho que fez a principal diferença. E a diferença da 
metodologia da startup5 é que a gente não cria aqui dentro a gente cria com 
a empreendedora que vai ser impactado na ponta. Então por isso que a gente 
consegue traduzir com maior qualidade com um trabalho muito mais fidedigno 
porque os atores, eles sempre estão dentro da construção dos produtos 
(Entrevistada STARTUP5). 

 

A entrevistada também declara que a startup considera seus recursos humanos 

e intelectuais como um dos pontos de principal impacto no seu modelo de negócio. 

Ela tem uma equipe fixa de trabalho, mas também contrata colaboradores para 
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projetos pontuais. Esta particularidade do negócio é chamada de núcleo duro, como 

a entrevistada afirma.  

 

Eu acho que é o nosso núcleo duro, nossos recursos humanos. Hoje eu criei 
uma habilidade muito legal, rainha, de criar um pouco o acelerando seu corre, 
que foi o primeiro curso, eu gravei ele todo no iPhone 7, todo, e todo editado 
no ishot e eu já captei com ele uns R$ 300.000,00 (Entrevistada STARTUP5). 

 

(...) o núcleo duro da Startup5 que são 06 pessoas, da equipe fixa, e o 
restante da equipe é por demanda, então eu tenho um banco de dados hoje 
de talentos que eu contrato por demanda, por produto. Mas o legal é que a 
gente pode contratar a galera em casa, ter uma equipe mais diversa, e ainda 
sim me deixar mais livre, porque eu sou hoje, ainda a metodologia está 
comigo, a metodologia de tradução ainda está comigo, ainda sou eu, aqui 
para todos os conteúdos mas aí, a gente já tá com habilidade melhor 
reproduzir conteúdo, então eu traduzo tudo em vídeo... e aí produzindo o 
material em vídeo a gente escala... vende muito rápido... (Entrevistada 
STARTUP5). 

 

 As atividades chave da startup se concentram na tradução dos conteúdos. 

Para ela, “traduzir esse conteúdo para outras pessoas, sempre com essa metodologia 

de trazer os atores para dentro da empresa e, a partir daí, começar a construir o 

produto” (Entrevistada – Startup5).  Então a partir da tradução, há desdobramentos 

das atividades na formulação e aplicação das oficinas, mais até que na captação de 

novos clientes. Um ponto considerado relevante nesta análise é quando entram as 

parcerias que realizam a validação dos produtos que serão lançados no mercado.  

 

Isso, eu preciso desta autonomia e, quanto ao lançamento ou modificação, 
eu faço o teste e o MVP em todos os produtos que serão lançados. O bom é 
que hoje eu tenho uma rede de empreendedoras muito boa, muito grande, 
que são esse grupo do núcleo mais duro da Startup5 e tal. Essas pessoas 
que já estão com a gente há algum tempo... E aí a gente sempre faz o teste 
com eles, e aí colhe os feedbacks e tal, entende... o que é que tem que 
melhorar ou não, quando geralmente tá bom que a gente lança ele para 
mercado... (Entrevistada STARTUP5). 

 

 

A Startup5 se tornou startup devido a escalabilidade do seu produto, o que foi 

possível por conta das suas atividades chave e seus recursos físicos, humanos e 

intelectuais bem definidos no seu modelo de negócios. “Escalabilidade, exatamente. 

Ampliamos o serviço. Eu agora crio conteúdo e contrato pessoas para executar. Então 
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cresce muito rápido e diminui muito rápido” (Entrevistada STARTUP5). A startup 

recebeu visibilidade e possuía uma viabilidade financeira estável o que permitiu 

trabalhar a escalabilidade através da sua área de infraestrutura. 

 

Viabilidade Financeira 

 Quando se analisa a viabilidade financeira de um negócio, se coloca no 

modelo as suas fontes de renda, que é o dinheiro gerado por cada segmento de 

cliente, e sua estrutura de custo, o quanto se gasta para fazer o seu produto ou serviço 

funcionar dentro do seu negócio. Compreender quanto cada segmento de cliente se 

dispõe a pagar pelo seu serviço gera uma área exitosa no seu modelo 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Assim, acontece com a Startup5, cujas 

principais fontes de renda são provenientes do segmento de atuação B2B para 

grandes instituições. Contudo, as vendas diretas, como a startup chama para B2B 

pequenos, também entram neste componente.  

 

(...) a gente sempre trabalhou desde o início da startup5 com empresas de 
grande porte e multinacionais. Então, nosso primeiro cliente foi a PepsiCo, 
que mandou primeiro 50 mil reais, para gente rodar os MVP e depois mais 50 
mil para a gente poder continuar fazendo o trabalho. Foi nosso primeiro 
cliente em 2019. Quando chegou em 2020, a gente já tinha começado um 
namorinho ali com a CCR metrô, o grupo CCR, primeiro com a CCR metrô 
Bahia, depois expandindo para outras unidades do Instituto CCR, depois o 
Instituto Camargo Corrêa(...) (Entrevistada STARTUP5). 

A análise que pode ser realizada inferindo-se informações da entrevistada é 

que a Startup5 possui como estratégia de receita as suas fontes provenientes das 

vendas dos seus conteúdos traduzidos, da sua metodologia personalizada para a sua 

proposta de valor (vendas de recursos) e trabalha com precificação ajustada por 

variáveis como características dos seus produtos e segmentos de clientes, conforme 

orientam Osterwalder e Pigneur (2011).  

A Startup5 trabalha com uma estrutura de custos enxuta com seus gastos 

sendo direcionados pelos custos devido ao seu produto poder ser replicado, ainda que 

sendo personalizado por serviço. Assim, o seu modelo de negócios precisou passar 

por poucas alterações nesta área ao se tornar uma startup.  
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Implicações da Pandemia 

Conforme já foi explicado, a Startup5 se tornou uma startup durante a 

pandemia, por isso, é compreensível a existência de implicações no seu modelo de 

negócios em todas as suas áreas e componentes. Contudo, as implicações tiveram 

grande ênfase na sua área de ofertas por ser considerada como a principal área do 

modelo de negócio da Startup5. Assim, o seu produto que era disponibilizado em 

estrutura física com treinamentos presenciais com material impresso passou a ser 

digital, e o produto que atendia um número limitado de pessoas passou a ser escalável 

e ter uma abrangência muito maior de territórios.  

 

(...) na verdade, eu era um negócio de impacto social e me tornei uma startup 
na pandemia... é porque quando você percebe toda a metodologia da 
Startup5 era física, era uma aglomeração... Então, quando chegou a 
pandemia, eu entrei em desespero como todo mundo, porque eu tinha 
também assim como as minhas entregas é uma baixíssima cultura do digital, 
meu instagram era péssimo, eu não tinha site, o site era eu tinha feito no wix, 
então foi péssimo (Entrevistada STARTUP5). 

 

A pandemia foi considerada para a entrevistada um desafio e o que proporcionou 

também a virada nos produtos e consequentemente no modelo de negócios. Para dar 

início a esta virada, a entrevistada relata que realizou o lançamento de um produto 

com as empreendedoras, as mesmas que atuam como parceiras principais do seu 

negócio e um dos recursos mais importantes da sua área de infraestrutura. Foi este 

lançamento que fez a entrevistada compreender que a lógica de apresentação dos 

seus produtos não precisaria ser modificada por conta da pandemia, mas sim 

validada, seguindo a mesma estrutura, mas agora de maneira digital/online.  

 

A gente criou metodologia também na pandemia de atuação em rede, que foi 
o produto de máscaras, e foi ali que ela fez as pazes com a tecnologia. Porque 
nesse produto que a gente percebeu que tinha uma boa parte das minhas 
empreendedoras que estava vendendo máscara ou largaram produção de 
roupa, aí que estava fazendo máscara porque era o que estava mais saindo. 
Só que a maioria delas tipo assim, eram preços diversos então vendia de 
pouquinho, em pouquinho, aí aproveitei que é a Startup5 já tinha essa 
visibilidade com as empresas grandes e eu comecei a disputar licitação, 
vendas como qualquer empresa de facção. Só que agora é diferente, a gente 
conseguiu mobilizar e treinar uma rede de 23 mulheres de costura para 
fazerem máscaras para gente em casa, então elas produziram em casa, a 
gente mandava a grana e todo o acompanhamento era via WhatsApp, vídeo 
chamada, a gente conseguiu auxiliar elas nessa cultura do digital, de ter 
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banco digital para poder receber dinheiro rápido, na época não tinha pix, 
então era TED mesmo (Entrevistada STARTUP5). 

 

(...) aí que eu entendi que a Startup5 conseguiria sobreviver no Home Office 
foi ali, que eu falei, olha tá vendo como a tecnologia funciona, ela tem de vir 
para ajudar.  E aí a gente conseguiu faturar, maravilhosa, se eu não me 
engano, de faturamento uns R$ 75.000,00 só vendendo máscara.  Deste 75 
a gente distribuiu quase 38 mil de renda para essas mulheres nessas 
encomendas que a gente pegou. E, foi ali que eu, virei a chave, eu falei olha 
a gente vamos começar, aí eu comecei a testar como seriam as imersões da 
Startup5 online, testei no hotmart, deu ruim, testei no telegram deu ruim e, aí 
eu fiz uma pesquisa com meus empreendedores para entender porque tava 
dando ruim, porque ele não estavam reclamando do conteúdo, eles estavam 
reclamando da ferramenta... (Entrevistada STARTUP5). 

Assim, o impacto da pandemia para a startup foi uma alavancagem do 

diferencial do seu produto. Isso segundo a análise foi possível de ser confirmada 

devido a áreas bem delimitadas e compreendidas no modelo de negócios da Startup5, 

bem como a capacidade empreendedora e inovativa da startup, e aqui falamos da 

CEO, que soube ter uma visão inovadora do produto e adequá-lo à realidade que 

estava sendo apresentada a partir daquele momento.  

 

Acho que da pandemia eu aprendi mesmo a entender como funcionava aqui 
com home office, a equipe da Startup5 ampliou também, eram duas pessoas 
e isso fazia com que a Startup5 não crescesse, e a gente também ampliou a 
equipe (...) A pandemia ampliou minha possibilidade de negócios, porque 
antes a gente atendia 20 pessoas por imersão e era muito cansativo...  Então 
hoje com online eu consigo atender 300 pessoas por semana... É o poder do 
online, infelizmente ou não, e aí eu aprendi a liderar, a liderar a distância, 
manter a equipe engajada. Mesmo trabalhando em casa então todas essas 
ferramentas possibilitaram que hoje conseguisse executar 3 ou 4 produtos da 
Startup5 ao mesmo tempo, ou seja tô quase atendendo mil pessoas por 
semana (Entrevistada STARTUP5). 

 

Houve, portanto, uma mudança no modelo de negócios no caso da Startup5, 

que migrou do analógico para o digital e se tornou uma startup, nas palavras da 

entrevistada. A empresa conseguiu crescer em uma situação de crise, o que é algo 

relacionado à capacidade de gestão assertiva do negócio como afirma Chakrabarti 

(2015).  
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Figura 20 – Quadro de categorias de análise adaptado do BMC – Startup5 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

5.2.6 Startup6 

A Startup6 está no mercado oferecendo um serviço de logística e suporte de 

entregas de produtos que se encontram em bairros periféricos de Salvador. O começo 

da história da empresa foi no Startup Weekend, evento de inovação promovido pela 

Techstars, na época em parceira com a Google for Startups. 

 

A partir daí, eu participei de um evento chamado Startup Weekend para onde 
eu levei essa ideia do tipo é um delivery de quase tudo. Já que eu consumo 
muita coisa do meu bairro e literalmente eu não saio do meu bairro 
(Entrevistado STARTUP6). 

 

 

Atualmente, a startup conta com uma equipe de 5 pessoas diretamente ligadas 

ao negócio e mais os entregadores, que são os parceiros principais e atuam como 

prestadores de serviço para a Startup6. Contudo, a startup começou a atuar no 

ecossistema de inovação no ano de 2018, através do entrevistado, que também é o 

CEO da Startup6.  
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(...) da equipe do Startup Weekend eram nove e ficaram só eu e o outro. Aí a 
gente chamou outra menina que participou do Startup Weekend, mas era de 
outra equipe. Aí nesse processo tipo aí nós três tocamos um certo período.... 
Eu lancei o Startup6 em 2018, agosto de 2018... E aí até dezembro a gente 
participa de algumas competições, alguns eventos, aí a gente tipo foi nesse 
processo de eventos.... Aí chegou 2019 a gente chamou novas pessoas para 
entrar que é a equipe atual  (Entrevistado STARTUP6). 

 

 

Após o Startup Weekend, foi dada largada inicial para as suas atividades. 

Houve um processo de incubação, no qual o produto foi lançado para teste. Isso 

proporcionou um investimento resultante do sucesso do produto e assim o início da 

rodagem dos serviços.  

 

(...) e em 2019 a gente começou a participar de um processo de incubação 
onde a gente começou todo o nosso processo de estruturação já para rodar 
nosso MVP. Então, tipo, a gente conseguiu. Eles forçaram a gente a rodar 
para a gente passar no processo que eles iam bancar a gente, dar ajuda de 
custo para a gente conseguir fazer esse processo (....) Foi uma ajuda de custo 
que foi onde a gente conseguiu realizar nossa primeira entrega que fui eu que 
fiz a entrega de 60 acarajés saindo de um bairro vizinho ao meu aqui até o 
Pelourinho...  do Calabetão até o Pelourinho (Entrevistado STARTUP6). 

 

 Quando buscou-se em um momento inicial compreender quais seriam as 

áreas e componentes que teriam um maior destaque no modelo de negócios da 

startup, por meio da análise de conteúdo da entrevista transcrita, foi possível perceber 

que as áreas de ofertas, clientes e infraestrutura são as que mais possuem relevância, 

de acordo com o relato do entrevistado. A área de ofertas possui um percentual 

moderado de ocorrência na entrevista de 1,48%. Isso porque houve uma repetição 

das palavras relacionadas a esta área, tais quais, negócio, impacto, processo e 

proposta. A área de clientes obteve uma frequência de repetições de palavras de 

1,16% com associações das palavras relacionadas à cliente, comerciante e periferia. 

E a área de infraestrutura se configurou na análise com 1,01% de percentual 

moderado tendo relação com as palavras entregas, produtos e pessoas.  

 

Tabela 6 - Consulta da frequência de palavras-transcrição da entrevista Startup6 
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Palavra Extensão Contagem Percentual 
ponderado (%) 

Palavras similares 

negócio 7 29 0,73 negócio, negócios 

pandemia 8 28 0,71 pandemia 

clientes 8 24 0,61 cliente, clientes 

entregadores 12 19 0,48 entregador, entregadores 

comerciantes 12 14 0,35 comerciante, 
comerciantes 

conseguiu 9 14 0,35 conseguiu 

processo 8 14 0,35 processo, processos 

entrega 7 12 0,30 entrega 

produtos 8 11 0,28 produto, produtos 

começou 7 10 0,25 começou 

pessoas 7 10 0,25 pessoas 

empresas 8 9 0,23 empresa, empresas 

impacto 8 9 0,20 impacto 

periferia 9 8 0,20 periferia, periferias 

proposta 8 8 0,20 proposta, propostas 
Fonte: NVivo (2022). 

 

Clientes 

A área de clientes é considerada estratégica pela startup no seu modelo de 

negócios. Isso porque segundo o entrevistado eles compreendem o cliente como um 

influenciador dos produtos lançados e das estratégias a serem realizadas pela startup. 

Seu produto é validado ouvindo o cliente e executando a viabilidade do produto com 

os seus clientes, ou seja, validando as hipóteses dos seus modelos (BLANK; DORF, 

2014).  

Geralmente vem dos clientes (comerciantes), deles mesmo. A gente pensa 
em coisas, mas sempre valida com eles (...) Hoje nosso modelo que não tem 
um aplicativo e nosso fluxo de caixa não é muito alto. Então, a gente não 
consegue fazer nada extraordinário para bancar algum custo. Então, hoje a 
gente consegue estruturar algum desconto e tal, mas depende da quantidade 
de entrega (Entrevistado STARTUP6). 

 

Assim, na área de clientes, pôde-se analisar que sua segmentação inicial é 

definida pelos comerciantes que contratam a Startup6, e que suas demais áreas são 

pensadas no modelo a partir dela. Assim, especificando ainda mais, de acordo com o 

entrevistado, sua segmentação de clientes é focada nos comerciantes dos bairros 

periféricos que contratam a Startup6 para a intermediação das entregas. Dessa 

maneira, a startup atua pelo segmento business to business (B2B). 
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(...) tá, a gente tá atuando por WhatsApp no modelo B2B. No caso, a gente 
atua diretamente com os comerciantes, a gente ainda não está interagindo 
com os clientes deles, não começou a interagir com os consumidores finais... 
(Entrevistado STARTUP6). 

 

 

            Seus canais, assim como o relacionamento da Startup6, acontecem por meio 

de contato direto, ou seja, eles atendem seus clientes por demandas. Segundo o 

entrevistado, essa forma tem proporcionado a possibilidade de compreender e 

segmentar melhor os seus clientes. Os canais são também por meio digital, por 

aplicativo de mensagem instantânea. 

 

Agora está de boca em boca... No boca a boca a gente acaba segmentando 
os clientes entre moda, outros, e uma área que a gente não atendeu no meio 
da pandemia foi a área alimentícia, os fastfoods... Hoje a gente entrega 
marmita e confeitaria... mas hambúrguer, açaí, pizza, estas coisas a gente 
não chegou a entregar (Entrevistado STARTUP6). 

 

A Startup6 considera seus clientes como uma das principais áreas do negócio. 

Como são os comerciantes dos bairros periféricos, sua oferta acaba sendo pensada 

em razão destes clientes, bem como as estratégias e inovações dos seus produtos.    

 

Oferta 

O negócio da Startup6 começou pelo ambiente em que o entrevistado vivia 

(vive). Foi por meio dele que se identificou o problema, uma dor que acontecia e de 

onde se enxergou uma oportunidade de mudança e de negócio. A partir daí, a 

proposta de valor começou a ser pensada, focando no cliente, que inerentemente é 

relacionado ao seu valor. “Eu queria valorizar o que tem aqui” (Entrevistado 

STARTUP6). Essa frase foi automaticamente respondida quando questionado sobre 

o propósito da criação da startup.  

 

Como a gente tem um modelo de negócio que a gente conseguiu se adaptar 
a favela, agora que estamos com um ano e meio de operações, a gente 
pontua os problemas que a gente teve no dedo na mão. Um dos problemas 
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que a gente teve realmente foi os entregadores não quererem ir para alguma 
região mas a gente conseguiu até sanar este problema trazendo uma nova 
contraproposta mas passando a ser mais operacional na captação de mais 
entregadores. Mas assim, de todo o processo a gente quebrou muito 
preconceito do que as pessoas enxergavam (Entrevistado STARTUP6). 

 

 

Assim, a proposta de valor da Startup6 se conecta diretamente ao seu 

relacionamento com o cliente. Foi pelo cliente que se iniciou a ideia do negócio e é 

por ele que passam as novas propostas e inovações. 

 

Nossa proposta de valor (...) é trazer produtos de dentro da periferia para fora 
e de fora de da periferia para dentro, possibilitando que micro e pequenos até 
grandes empresas consigam expor seu produto por toda a cidade 
(Entrevistado STARTUP6). 

 

 

Toda a atuação da startup é pensada antes na área de ofertas e como suas 

atividades podem ser voltadas para o crescimento e melhoria do propósito do negócio. 

   

(...) uma das nossas propostas de valor é melhorar a acessibilidade para a 
entrega de produtos (...) A gente sabe que em um mesmo bairro não são 
todos os lugares que chegam, e isso a gente tenta minimizar... (Entrevistado 
STARTUP6). 

 

Aqui se constata que a Startup6 considera a área de ofertas como uma das 

principais áreas do seu modelo de negócios. Pela análise, pode-se inferir que eles 

compreendem que esta área e a de clientes são transversais e, se bem executadas, 

proporcionam a sustentabilidade e o êxito no modelo de negócio. “Essa junção dos 

sócios, experiência e escuta dos entregadores e comerciantes, é isso que faz a gente 

se manter e crescer” (Entrevistado STARTUP6). 

 

Infraestrutura 

 Na área de infraestrutura do modelo de negócios da Startup6, as atividades 

chaves para o negócio funcionar são realizadas diretamente pela equipe de maneira 

mais operacional. O entrevistado destaca que algumas atividades são muito 
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importantes para o seu negócio como a execução das estratégias de mercado e a 

observação das métricas de retornos de vendas e retenção de clientes.  

 

Por conta da nossa dinâmica, a gente é muito mais mão na massa, (...) até 
coisas como o OKR que a gente conseguiu colocar em prática, mas ele é 
muito mais operacional. Isso, a gente tem uma ideia, mas já coloca na prática 
para todo mundo já fazer. O plano de negócios é mais para a gente ter um 
alinhamento do que assim estabelecer como regra (Entrevistado 
STARTUP6). 

 

Suas parcerias consideradas essenciais são os entregadores. “(...) Os 

entregadores, a infraestrutura dos entregadores, eles têm que estar sempre alinhados 

porque senão as outras coisas não rodam. Sem o entregador a gente não roda(...)” 

(Entrevistado STARTUP6). 

 

(...) muitos dos concorrentes como possíveis parceiros, como nossa oferta 
hoje é muito forte, e nossa conexão com as periferias é muito forte 
principalmente para empreendedores de dentro da periferia e a gente ainda 
continua tendo uma proposta bem mais forte que a dos concorrentes... No 
caso pegar para dentro da periferia para fora, a gente é uma das únicas que 
faz isso. Essa é a nossa diferenciação (Entrevistado STARTUP6). 

 

A nossa parte mais humana, a gente tenta trazer um atendimento 
humanizado tanto para os entregadores quanto para os comerciantes... 
entender o que a pessoa está precisando naquele momento... (Entrevistado 
STARTUP6). 

 

Um recurso importante no negócio é o humano, e estes são estratégicos pelo 

propósito do negócio e pelo cliente e pelos parceiros, sendo muito bem aplicados ao 

longo de todas as atividades. 

 

 

Viabilidade Financeira 

Como o entrevistado afirmou, a startup ainda está no seu início. A empresa 

segue validando seus serviços, ajustando seus produtos, suas atividades chaves, 

sempre com reuniões semanais. Quando questionado sobre a questão financeira, o 
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entrevistado explicou que a empresa é um meio termo entre uma organização do 

terceiro setor, que não trabalha com lucros, e uma empresa privada.  

Impacta, mas a gente acaba fazendo um jogo de cintura, como a gente é de 
um setor chamado 2.5, tem o terceiro setor que são ongs, o 2 que são 
empresas tradicionais startups que trabalham nesse meio tradicional. E a 
gente está trabalhando nesse meio tradicional também, tradicional 
relacionado a impacto, e a gente está nesse meio dos 2.5 a gente tem uma 
tipo assim nosso caixa, assim na verdade sempre começa negativo... Então 
nosso fluxo de caixa não é tão grande assim, não é grande, é pequeno, 
pequeno mesmo... mas algo que impactou mais foi a falta de investimento 
para a gente crescer (Entrevistado STARTUP6). 

Por estar muito no início das suas atividades, a Startup6, ainda não possui um 

faturamento exponencial, como acontece com muitas startups. O entrevistado narra 

um pouco sobre o processo de precificação dos serviços ofertados. 

O primeiro teste de precificação da gente foi meio que, no olho, fomos em 
uma pesquisa informal, perguntando pros comerciantes os valores que eles 
pagariam para a entrega, mas hoje a gente cobra uma taxa fixa, (5,00) fora o 
frete que é totalmente destinado ao entregador (Entrevistado STARTUP6). 

Conforme apresenta o entrevistado, a startup ainda possui um fluxo de caixa 

pequeno.  A sua área de viabilidade financeira e os seus componentes de custos e 

fontes de renda são muito baseados por meio dos eventos para patrocinadores e 

investimentos externos. A área também é influenciada por ajustes conforme o 

ambiente externo e o comportamento do mercado demandam.  

 

 

 

Implicações da Pandemia 

A Startup6 foi também uma startup que se desenvolveu e cresceu durante a 

crise pandêmica. E, apesar de aumentarem os clientes, serviços e a equipe, por serem 

um serviço de delivery que utiliza a tecnologia, houve pouca mudança na estrutura da 

rotina da startup, ainda que a demanda tenha aumentado muito. 

 

(...) rotina continua a mesma coisa. Minha rotina não mudou. Ficou mais 
corrida, mas a Startup6 em si foi muito corrido. A gente conseguiu crescer 
mais de 500% na pandemia. Para você ter ideia, a gente saiu da incubação 
em janeiro de 2020. A gente passou em um processo do Google for Startups, 
e aí fui para São Paulo. Nessa, que eu fui para São Paulo, quando a gente 
voltou, a gente meio que tava vendo a pandemia lá ficou com medo... Já 



139 

 

voltou tipo, tem um negócio de pandemia aí, já tinha dois casos no Brasil, a 
gente vai voltar para casa que a gente não sabe como vai ser esse negócio... 
Mas a gente já estava tendo a visão que o negócio aqui ia crescer o número 
de entrega... Aí para você ter ideia... A gente em fevereiro (2020) realizou se 
eu não me engano foram 15 entregas no mês e março já tá vindo 42 e, em 
abril já foi para 112 em maio 395, em junho 512 se não me engano... 
(Entrevistado STARTUP6). 

Ainda que o impacto na rotina em si não tenha sido drástico, foram necessárias, 

dentro do contexto da pandemia, realizar alterações no modelo de negócios. 

Consideradas positivas, segundo o entrevistado, alterações como a inserção de novas 

estratégias e a validação da startup no mercado. Pela análise, foi compreendido que 

estas alterações se fizeram importantes e necessárias ao modelo de negócio, pois a 

Startup6 iniciou suas atividades em um período bem próximo ao início da pandemia. 

  

Assim, negativo a gente não teve. Positivo ajudou muita gente a validar o 
mercado a crescer, visibilidade tanto que a gente saiu no Jornal Nacional, nas 
Pequenas Empresas, na Forbes, saiu em mídias municipais e nacionais e 
internacionais... Isso deu também por conta do social, mas porque o delivery 
estava muito em alta e a gente conseguiu crescer bastante operacionalmente, 
validou muita coisa, testou muita coisa, viu as reais necessidades da 
empresa, dos clientes e acabou tendo um parâmetro bem maior...  
(Entrevistado STARTUP6). 

 

Implicações positivas no modelo de negócio aconteceram para além da 

visibilidade da Startup6. Houve também um aumento nas parcerias principais, que 

impactou na área de infraestrutura, e foi considerado positivo para a Startup6, pois é 

um dos componentes no modelo de negócios que o entrevistado julga como um dos 

mais importantes para o andamento da startup.  

 

Foram a captação de mais pessoas, captamos mais entregadores, foi uma 
das barreiras que a gente passou e já sabe como fazer, o que foi mais 
desafiador que deu certo, foi o recurso humano da startup (Entrevistado 
STARTUP6).  

 

Durante a pandemia, foi realizado um processo de financiamento coletivo para 

ajudar tanto a startup, com o seu propósito, quanto a comunidade em que ela se 

localiza, ou seja, seus clientes e parceiros. Com essa iniciativa, houve a necessidade 

de se alterar pontos também no modelo de negócios, na área de clientes e na 

dimensão de relacionamento com os clientes. A partir desta iniciativa, a startup 
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começou a também ter como atividades chave no seu modelo de negócios, iniciativas 

de responsabilidade social.  

 

(...) na pandemia, a gente fez um crowdfunding, na verdade, onde a gente 
captou dinheiro para ajudar os comerciantes, comerciantes e entregadores. 
A gente tava pagando até uma taxa bem mais acima... para que tipo ele 
tivessem uma renda um pouquinho maior, porque assim, tinha comerciante 
quase fechando, ai demos descontos e tal... Muito mais direcionado a essa 
parte, mais a parte de impacto diretamente na sociedade. A gente foca…, tem 
alguns projetos que a gente não pode falar ainda... Mas a gente já tem alguns 
projetos voltados para área ambiental, a gente tá dependendo aí de 
investimento e tempo e para a área educacional também... Que aí mais um 
pouco da ODS 8, que a gente é muito ligado a ODS 8, a ODS 10 e a ODS de 
educação, a  gente tá tentando puxar um pouco dessa linha, que a nossa 
ideia mais fortalecer quem é daqui trazer possibilidades, do que tipo pegar o 
que está acontecendo fora... Um tempo atrás a gente tava correndo atrás de 
dar um curso de desenvolvimento para galera da Periferia que está sendo 
uma das áreas que mais contratam... Mas quem é da periferia normalmente 
não tem esse acesso assim tão fácil... (Entrevistado STARTUP6). 

 

Assim como todas as startups analisadas neste estudo, a Startup6 também 

precisou adaptar seus negócios. Como analisam De Castro et.al (2021), adaptar e agir 

com resiliência mediante a COVID-19 exigem uma (re)organização das estratégias do 

negócio a fim de superar os impactos desta crise. A Starup6 fez seu (re)desenho com 

foco no seu cliente, sua principal área de investimento dentro do modelo de negócios.  

Figura 21 – Quadro de categorias de análise adaptado do BMC – Startup6 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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A fim de destacar os principais achados de cada caso, foi realizado um quadro 

comparativo que pode ser conferido no Quadro 14.  

Quadro 14 – Quadro comparativo entre os casos 

Casos Perfil da startup em 
relação ao negócio 

Modelo de negócios conforme 
a lente teórica do Business 
Model Canvas 

Implicações da Pandemia 

Startup1 Apesar de ter estabilidade 
e mais de 4 anos no 
mercado, ainda é uma 
startup, sendo assim foi 
considerada uma startup 
madura.  

 

 

 

Tem como foco principal o 
cliente, e trabalha muito esta 
área principal no seu modelo de 
negócio. 

 

Considera como pontos mais 
importantes do seu modelo de 
negócios - o relacionamento e 
canais com os clientes e os 
recursos principais – humanos.   

 

Seu principal gap foi a área 
de infraestrutura e os seus 
recursos principais, com a 
equipe qualificada sendo 
absorvida por grandes 
organizações.  

 

Sua maior alteração no 
modelo foi a ampliação das 
suas atividades chave, com 
a inserção de capacitação 
para a comunidade, que se 
transformou em uma 
iniciativa de 
responsabilidade social.  

Startup2 Sua área de oferta foi 
formulada baseada em 
uma vivência anterior à 
fundação da startup. 

 

Seu time de colaboradores 
é formado somente por 
mulheres. Contudo, não 
utilizam isso como 
diferencial ou 
posicionamento 
competitivo. 

Apesar de não considerar o 
cliente como sua área principal, 
modifica seu modelo de negócios 
de acordo com a demanda do 
mercado. 

 

Sua área de ofertas abrange 
tanto o cliente quanto o que a 
startup considera como o cliente 
do seu cliente.  

 

Durante a pandemia focou 
na área de infraestrutura do 
seu modelo de negócio, 
dando maior atenção aos 
seus principais recursos, 
considerados sua equipe de 
trabalho (recursos 
humanos).  

 

Recuou o seu segmento de 
clientes para conseguir 
manter suas estratégias de 
relacionamento.  

Startup3 Trabalha com a área 
social, mas não se 
considera um ONG e nem 
um negócio social. 

 

Todos que atuam na 
startup realizam trabalho 
voluntário.  

Um achado interessante foi na 
área de clientes, no componente 
de segmentação, apesar da 
configuração evidenciar que há 
dois segmentos de clientes, a 
startup em seu modelo de 
negócios só reconhece um. 

 

Considera como ponto 
fundamental sua infraestrutura 
através dos seus voluntários – 
recursos humanos e intelectuais. 

Criaram um produto 
tecnológico e rodaram dentro 
da pandemia.  

 

Tiveram crescimento acima 
da média, e entraram no 
ranking das 10 melhores 
startups de Salvador, 
segundo a Amcham, sem 
contudo modificarem seu 
modelo de negócios. 
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Startup4 Está em processo de 
expansão com 
investimento recebido. 

 

É considerada uma startup 
madura. Possui mais de 8 
anos de atuação. 

 

Possui um modelo bem 
estruturado quando se fala de 
segmento de clientes e oferta.  

 

Cresceram 
exponencialmente durante a 
pandemia.  

 

Adequaram seus produtos e 
aumentaram sua oferta 
durante a pandemia.  

 

Modificaram a infraestrutura 
ao adequar a realidade 
focando nos seus recursos 
principais (humanos e 
intelectuais). 

Startup5 Todo o foco do negócio, e 
por conseguinte do modelo 
de negócios é centrado na 
CEO.  

 

É a startup mais recente 
em termos de atividade.  

O segmento de clientes é diverso 
e o valor ofertado é selecionado 
para cada cliente, ainda que o 
produto seja o mesmo. 

 

O cliente neste modelo de 
negócios é ao mesmo tempo 
considerado um recurso principal 
e uma parceria principal. 

Se tornou uma startup na 
pandemia. 

 

Precisou reajustar o seu 
modelo de negócios para o 
produto que se tornou digital.  

 

Startup6 Já atua, mas ainda está 
criando seu produto para 
testagem.  

 

Se consideram um 
negócio social, ainda que 
não tenham apresentado o 
modelo de negócios 
voltado para este setor.  

Possui um modelo de negócios, 
que se adequa a realidade, com 
foco maior no setor de 
infraestrutura.  

 

Considera um dos pontos 
fundamentais do seu modelo de 
negócios as parcerias.  

Focou mais no segmento de 
relacionamento com os 
clientes para conseguir 
crescer na pandemia. 
Através de promoções e 
realizações de 
crowdfunding.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve o objetivo de compreender como se configuram os 

modelos de negócios de startups baianas e entender quais as implicações da 

pandemia para estes modelos de negócios, a partir dos relatos e experiências dos 

próprios gestores/empreendedores desses negócios. Para atingir este objetivo, foi 

realizado um estudo qualitativo, utilizando o método de estudo de casos múltiplos com 

6 startups baianas de diferentes segmentos de negócios. Foram realizadas entrevistas 

em profundidade com gestores/empreendedores e análise de conteúdo do material 

coletado. A lente teórica deste estudo foi o Business Model Canvas de Osterwalder e 

Pigneur (2011).  

Como resultados deste estudo, pode-se concluir que o ecossistema de 

inovação na Bahia, apesar de novo, tem crescido. Na pesquisa, verificou-se que 

algumas startups já possuíam uma maturidade de mercado, com mais de 4 anos de 

atuação e outras startups estavam participando de processos de investimento e 

crescimento. Todos os empreendedores/gestores das startups estudadas possuem 

um perfil inovador e voltado para o ambiente de negócios. Constatou-se ainda que há 

uma similaridade de perfil entre estes gestores de startups que possuem em torno de 

30 anos de idade, atuam na resolução de problemas sociais e transformaram uma 

inquietação pessoal em negócio.  

Pôde-se analisar também que todos os entrevistados aplicam a metodologia 

do Business Model Canvas em suas startups, de maneira informal, ainda que não seja 

seguindo o modelo de forma rígida e à risca. Os entrevistados compreenderam e 

expressaram as quatro áreas do negócio a contento. Desta maneira, também 

identificou-se que os negócios possuem aporte de tecnologia e, com isso, os produtos 

e serviços das startups podem resolver dores e necessidades de nichos específicos 

de maneira que podem ser replicáveis e de fácil acesso.  

Blank e Dorf (2014) consideram as startups negócios temporários, que buscam 

modelos de negócios, escaláveis, recorrentes e lucrativos. Dentro dos casos 

estudados, as startups, que mostraram conhecer bem o seu modelo de negócios, 

tiveram um bom desempenho antes e durante a pandemia. Como achados do estudo, 
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há as startups que, apesar de recentes, já receberam investimentos externos e 

possuem lucros altos. Ficou bem evidente com as falas dos entrevistados que elas 

possuíam um modelo de negócios bem estruturado e com focos e propostas de 

valores bem definidas, além de todas já terem realizado os mínimos produtos viáveis 

(MVP) para lançarem seus produtos e serviços no mercado.  

Como um resultado desta pesquisa, nota-se que a maioria das startups são 

gerenciadas seguindo modelos de gestão que se conectam e se assemelham ao 

terem como maior o foco a área do cliente. Ou seja, possuem pleno entendimento do 

seu público-alvo para ofertar soluções de valor. Já ao se tratar da área de oferta, na 

apresentação das suas propostas de valor, foi possível constatar que a maioria das 

startups se mantém atrelada tanto aos propósitos que moveram os entrevistados a 

criar a startup quanto ao cliente e à resolução da sua necessidade. A área de 

infraestrutura foi uma área que também teve um destaque ao ser pensada por todas 

as startups como uma das principais influenciadoras do negócio, logo, que precisariam 

de uma maior atenção ao se formularem seus modelos de negócio.   

Estes resultados estão em sintonia com que Osterwalder e Pigneur (2011) 

enfatizam sobre a importância de as empresas terem como área principal do seu 

modelo de negócios a área de clientes. Compreender seu segmento de clientes e ter 

um canal e relacionamento constante e direto com eles possibilitaram às startups 

planejar e projetar os seus passos mediante mudanças externas e internas do 

negócio. E isso resvala também na área de infraestrutura com suas atividades chaves, 

os seus parceiros e colaboradores (recursos humanos e intelectuais). Possivelmente 

por este motivo a área de infraestrutura tem este peso e relevância para os 

empreendedores. Ela aparece em destaque na pesquisa por ser composta por 

componentes que são julgados como principais no negócio, como os recursos 

humanos e intelectuais e as parcerias principais, principalmente no período da 

pandemia, que exigiu uma atenção especial para as pessoas.  

Vale ressaltar que durante a pandemia, os negócios das startups analisadas se 

reformularam de maneira a ajustar operações internas para se adaptar ao novo 

modelo de mercado, como trabalho de casa. Assim, as startups inovaram as soluções 

para cliente com novos produtos e serviços, visando, inclusive, atenção às novas 
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necessidades e; de maneira geral, usam a pandemia como motor de mudanças 

internas e externas em seus negócios e operações. 

Os resultados desta pesquisa ainda mostram que a área da viabilidade 

financeira ainda que seja importante para a sobrevivência de um negócio não é o 

ponto de destaque de nenhuma startup analisada. Todos os entrevistados, segundo 

a análise desta pesquisa, consideram a área de viabilidade financeira como 

consequência das demais dentro do seu negócio. Isso foi percebido ainda que ela 

tenha sido implicada na pandemia principalmente na dimensão de estrutura de custos, 

com algumas startups enxugando o máximo que podiam, e outras utilizando os custos 

como forma de investimento para a melhoria da área de infraestrutura ou no 

relacionamento com os clientes.  

Ao final, identificou-se que, mesmo com a crise provocada pela pandemia, as 

startups entrevistadas inovaram, seja em seus produtos/serviços, seja na sua 

dinâmica interna, focando nos seus recursos principais. Para Chakrabarti (2015), 

organizações que atuam neste ecossistema de empreendedorismo e inovação 

possuem um maior reconhecimento das oportunidades de mercado. Então, 

considerou-se, neste estudo, que essa inovação as auxiliou a não sucumbir a crise. E 

melhor ainda, todas tiveram crescimentos além dos projetados para o período. Isso 

se mostrou possível, novamente, pelo amplo conhecimento que todas tinham do seu 

modelo de negócios.  

Este trabalho traz como contribuição teórica a ampliação da discussão do tema 

das startups e dos modelos de negócios, uma vez que investiga o movimento de 

mercado das startups baianas em um período de crise global. Como contribuições 

gerenciais, percebe-se que este trabalho possibilitou identificar perfis de gestão que 

servem de base para futuras investigações e modelos de gestão melhorados para 

outros empreendedores. 

No entanto, apesar de atender seus objetivos, esta pesquisa possui limitações 

que não minimizam seus achados, mas servem como lacunas para futuras 

investigações. O estudo, apesar de aprofundar a compreensão do modelo de 

negócios e o perfil das startups baianas, ainda possui um número relativamente baixo 

de casos apresentados. Uma outra limitação desta pesquisa é a regionalização do 
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estudo que, apesar de ser um recorte proposto pela pesquisa, pode limitar os achados 

ao não ser possível generalizar os dados.   

Por fim, como sugestões de estudos futuros, uma recomendação seria fazer 

um estudo de natureza quantitativa com startups não apenas da Bahia, mas pensando 

em um recorte no âmbito do Nordeste ou do Brasil. Realizar o estudo em outros 

ecossistemas fora dos centros mais famosos também é uma alternativa pra 

compreender melhor o funcionamento das startups em diversos cenários. Realizar 

uma pesquisa em um universo maior, com abordagem quantitativa e dados 

estruturados, pode proporcionar um estudo mais amplo sobre o ecossistema baiano 

como um todo.  
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APÊNDICE A - Roteiro guiado de entrevista semiestruturada  

 

Roteiro guiado de entrevista semiestruturada 

Empresa:  

Gestor:   (cargo)  

Olá, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer sua participação, tenho certeza que irá 

enriquecer muito esta pesquisa e trazer boas informações para ajudar tanto a academia, quando 

o ecossistema inovador a compreender as vertentes que os negócios baianos estão tomando 

neste novo momento que vivemos. Queria te informar que a entrevista será gravada em áudio 

para que possamos extrair melhor todas as informações, irei transcrever as nossas falas, tudo 

bem? Mas deixo claro que caso seja a sua vontade os dados serão tratados de maneira sempre 

anônima.  

Temos um termo de consentimento para que você possa assinar e assim validarmos nosso estudo, 

te enviarei por e-mail e qualquer dúvida que você tenha, pode me perguntar. Resumidamente ele 

contém a explicação sobre o estudo, e lá informo que você tem autonomia para responder as 

questões, parar quando precisar entender melhor algum ponto, que caso seja sua opção 

manteremos o anonimato dos dados e falas e que se você desejar a qualquer momento, podemos 

encerrar a entrevista. Precisa de alguma explicação a mais?  

Vou te explicar um pouco sobre o nosso estudo 

Explicação sobre a Pesquisa:  

A pesquisa tem o título de “OS MODELOS DE NEGÓCIOS DE STARTUPS BAIANAS E AS 

IMPLICAÇÕES VIVENCIADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19” pensamos nesse 

estudo, para trazer uma relevância e representatividade através de um olhar para o cenário das 

Startups baianas, um trabalho que com certeza gerará frutos através de artigos e apresentações 

trazendo as informações para o ambiente acadêmico nacional e internacional, das Startups na 

Bahia e focando em um cenário que se encontra muito bem estruturado e promissor. Nosso 

objetivo é compreender de maneira mais aprofundada, para além de dados estatísticos, como as 

Startups daqui, ajustam o modelo de negócios para a natureza da sua empresa, e se houve muita 

mudança em decorrência desse novo cenário da COVID-19 que estamos passando, e que 

provavelmente trará mudanças mais profundas.  

 

Vamos começar? Eu vou te fazer umas perguntas, e você pode ficar a vontade em me responder 

como preferir – até usar seus termos mais técnicos e a qualquer momento que queira tirar dúvidas 

sobre as perguntas.   

Questões iniciais 

1. Me fale um pouco de você, sua idade (se sentir à vontade), sua formação, como chegou 

até a Startup e a trajetória profissional...  

2. E como está sendo sua rotina de trabalho nesse momento de pandemia? Mudou muito?  
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Questões adentrando a pesquisa (apresentação do negócio) 

3. Fale um pouco sobre a Startup e sua história (como ela começou, os fundadores, etc). 

4. Conte um pouco sobre como a Startup se encontra na situação atual de pandemia. 

5. Qual o principal negócio da sua Startup? (Relacionado à proposição de valor) 

6. Como é o modelo de negócios utilizado pela Startup? 

Questões sobre proposta de valor  

7. O que sua Startup leva em consideração ao construir sua proposta de valor?  

8. Quais são os pontos principais avaliados no alinhamento entre a missão, visão e o 

modelo de negócios? 

9. Existe alguma preocupação em criar um impacto social positivo, para além da 

organização e os clientes? Se sim, explique como a empresa se posiciona em relação a 

isso (quais práticas adota, etc). 

10.  Vocês adotaram alguma ação socioambiental por causa da pandemia? Conte mais 

sobre isso. 

11. Como sua Startup se diferencia dos concorrentes? A estratégia de diferenciação que 

vocês utilizavam antes da pandemia mudou ou continua a mesma? Explique.  

Questões sobre clientes  

12. Como é realizada a segmentação dos clientes (público-alvo)?  

13. O que vocês mais levam em consideração dentro do modelo de negócios da Startup? 

(explicar se tiverem dúvidas: clientes, viabilidade financeira, ofertas, infraestrutura…) 

14. Como os clientes influenciam as tomadas de decisão do negócio? Houve alguma 

mudança em relação aos clientes neste período de pandemia? Qual? 

15. Como a sua Startup ajusta o modelo de negócio às demandas de mercado?   

Questões sobre ofertas 

16. O que é levado em consideração no momento de criar ou modificar um produto/serviço? 

Houve algum caso que precisou ser repensado na pandemia? – contrstos recorrentes 

17. Como a Startup pensa formas de mitigar os obstáculos até o lançamento do 

produto/serviço no mercado?  

18. Como a concorrência interfere na sua oferta de mercado? Em qual área ela exerce maior 

impacto? 

19. Quais práticas a Startup utiliza para ajustar o modelo de negócios às necessidades dos 

clientes? 

20. A pandemia trouxe alguma mudança em termos de desenvolvimento de 

produtos/serviços? Se sim, explique como.  
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Questões sobre infraestrutura 

21. Quais são os recursos-chave utilizados pela sua Startup (quando pensamos na lógica de 

recursos físicos, intelectuais, humanos e financeiros)? Isso sofreu alguma modificação 

com a pandemia? 

22. Neste momento atual de pandemia, quais competências e recursos vocês consideram 

como importantes para o êxito do modelo de negócios?  

23. Como o modelo de negócios tem se alinhado às habilidades gerenciais e aos recursos 

da organização?  

24. Quais recursos garantem um bom retorno, mantém a competitividade e sustentabilidade 

do modelo de negócio? 

Questões sobre viabilidade financeira 

25. Como os investimentos externos modificam o modelo de negócio da Startup? Vocês 

receberam investimento externo durante a pandemia? 

26. Como o preço do serviço é ajustado à proposta de valor e à demanda do cliente? Como 

a pandemia interferiu na forma da Startup precificar os produtos/serviços? Houve alguma 

modificação? 

27. Como a viabilidade financeira (despesas e receitas) impacta no seu Modelo de 

negócios? 

28. Foram realizados projetos ou iniciativas para diminuir/enxugar o custo da Startup na 

pandemia? Quais foram as iniciativas? Como foi a implementação? (CUNHA, 2018).  

Questões sobre pandemia 

29. Como a pandemia COVID-19 interferiu nos negócios como um todo?  

30. Devido ao contexto da pandemia COVID-19, como a sua organização precisou modificar 

o modelo de negócios já existente?  

31. Ao modificar o modelo que utilizavam, quais foram os pontos mais afetados?  

32. Como o contexto político, econômico e social, relacionado ao ambiente que a sua 

organização está inserida atualmente, interfere/contribui no seu modelo de negócios? Se 

puder contar uma situação que houve essa influência. 

Muito obrigada, chegamos ao fim desta entrevista e agradeço muito a sua participação, com 

certeza absoluta suas respostas vão contribuir de uma maneira muito positiva para os resultados 

desse estudo, e me coloco sempre à disposição para contribuir também para o seu negócio, e, 

caso você tenha Startups que ache interessante também participar deste estudo, que tenham 

relevância e participação no cenário empreendedor e inovador e quiser nos indicar, ficaria muito 

grata e feliz!  

Novamente, muito obrigada e o termo de consentimento está no seu e-mail, se concordar, peço 

que o assine e me encaminhe para que os dados possam ser utilizados no estudo.   

 


