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Eric Ries em 2011, e é chamada de Lean Startup. Este estudo tem por objetivo realizar uma 

análise crítica desta metodologia, frente a um caso particular de desenvolvimento de uma 

startup, a Body View. Ao longo do texto, veremos o que é o Lean Startup, quais as suas 

teorias, conceitos e ideias, métodos de ação e diferenciação frente a outros modelos de gestão. 
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Avaliaremos então o impacto da metodologia Lean Startup sobre o desenvolvimento do Body 

View. Revisaremos todo o desenvolvimento da startup, e como cada ponto da metodologia foi 
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that, they need a specific business management methodology. The Lean Startup is one of 

these methodologies, and was created by Eric Ries in 2011. The objective of this study is to 

make a critical analysis of this methodology against the particular case of Body View, a 

startup development project.  Throughout this text we’ll see what Lean Startup is, its theories, 

concepts and ideas, action methods and differences from other management methods. After 

that, we’ll detail the Body View case. How the startup idea came about, how was the product 

development, how the business model was thought, and how was the project shutdown. Thus, 

we will evaluate the impact of the Lean Startup method on the development of the Body 

View. We will review all the development of this startup, and how each point of the 

methodology was treated by the entrepreneurs.  
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1. INTRODUÇÃO 

Esta seção se dedica a introduzir o presente estudo. Será apresentada a motivação 

para sua realização, quais seus objetivos, método de pesquisa e análise, e limitações. Por fim, 

será oferecido um resumo da estruturação do trabalho. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO  

Segundo o portal Startupbase (2020), o Brasil possui hoje mais de 13 mil startups 

ativas. Diversos observadores citam o país como um mercado maduro para o desenvolvimento 

deste tipo de empresas. Para a Exame (2017), “com mais investidores e um volume maior de 

capital disponível, profissionais qualificados dispostos a arriscar e incontáveis problemas a 

serem resolvidos, o Brasil desponta hoje como um dos países com maior potencial para o 

desenvolvimento do empreendedorismo em todo o mundo”. Um exemplo deste potencial está 

no número de unicórnios – empresas com valor de mercado acima de um bilhão de dólares: já 

são 11 startups com este título, das quais cinco entraram nesta lista nos últimos 15 meses. 

Startups são “instituições humanas desenvolvidas para a criação de novos produtos e 

serviços sob condições de extrema incerteza” (RIES, 2011, p. 27). Normalmente, criam 

produtos ou serviços inovadores, com o propósito de causar uma disrupção no mercado em 

que atuam. Por esse motivo, podem atingir valores de mercado astronômicos, em um período 

de tempo mais curto que empresas tradicionais. Não por acaso, quatro das cinco empresas 

com maior valor de mercado no mundo começaram como startups (INFOMONEY, 2020). 

Apesar de todo este potencial, o desenvolvimento de startups sempre foi um desafio 

do ponto de vista gerencial. Por diferença em sua natureza, estas organizações necessitam de 

métodos de gestão específicos. Apesar disso, enquanto empresas tradicionais tinham a sua 

disposição metodologias direcionadas, estabelecidas e validadas ao longo de décadas, startups 

possuíam pouco ou nenhum suporte teórico para seu desenvolvimento.  

Isso começa a mudar a partir da segunda metade da década de 2000, com o 

lançamento de textos na web e livros que tratavam de técnicas de gestão específicas para 

startups. Em 2011, Eric Ries lança The Lean Startup, livro que apresentava um framework 

integrado de gestão direcionado para o desenvolvimento deste tipo de organizações.  

 Em 2016, uma dupla de graduandos em Engenharia da UFRJ começa a desenvolver 

um projeto acadêmico de startup que viria a ser chamado de Body View. O projeto foi 



 

2 

 

estruturado quase que inteiramente sobre as ideias de gestão de Ries, e em pouco tempo 

mostrou potencial para se tornar uma startup de fato. Ainda que a organização não tenha 

atingido a maturidade, o conhecimento decorrente desta experiência se mostrou relevante para 

o desenvolvimento de novos projetos de empreendedorismo, dentre erros e acertos cometidos. 

A partir dessa experiência, e na busca por auxiliar futuros empreendedores em sua 

trilha de sucesso, o objetivo deste trabalho é entender quais são os pontos positivos e 

negativos do Lean Startup sobre o desenvolvimento de novos negócios. Será realizada uma 

crítica cruzada entre a teoria de Ries e a prática exercida pelos responsáveis pelo Body View. 

Desse cruzamento, buscaremos entender a validade das técnicas e ideias trazidas pelo 

framework, além de quais seriam os melhores caminhos a serem tomados pelos 

empreendedores responsáveis pelo Body View para que ele pudesse ter obtido sucesso. 

 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é 1) entender quais são os pontos positivos e negativos da 

metodologia Lean Startup sobre o desenvolvimento de novos negócios. Para isso, 

realizaremos 2) uma crítica cruzada entre a metodologia e o caso da startup Body View. 

Avaliaremos tanto o desempenho da startup em cumprir com os preceitos oferecidos pela 

metodologia, quanto o impacto desta metodologia sobre o desempenho da startup. 

Em relação à crítica sobre a startup, verificaremos como as ações dos 

empreendedores cumpriram (ou não) com cada um dos pontos mais relevantes que compõem 

a teoria de Ries. Quais pontos foram seguidos à risca, e quais não foram seguidos? Por quais 

motivos os empreendedores não seguiram determinados pontos da teoria? Quais foram os 

impactos observados da teoria sobre a prática? 

Em relação à crítica sobre a metodologia, avaliaremos se ela é realmente capaz de 

impactar positivamente o desenvolvimento de novas startups, baseando esta avaliação pelo 

caso Body View. Quais pontos da teoria podem ser considerados válidos, e quais possuem 

ressalvas à sua aplicação? Quais correções ou melhorias se fazem necessários à teoria? 
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1.3. MÉTODOS 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de natureza qualitativa sobre criação e 

desenvolvimento de startups em seus estágios iniciais, com finalidade conceitual e descritiva, 

e de caráter analítico, através de um estudo de caso. 

O livro The Lean Startup (RIES, 2011) surge tanto como referencial teórico, como 

objetivo de crítica deste estudo. Para a análise crítica, dividiremos o texto em sete tópicos, 

cada qual exemplificando um ponto relevante sobre a metodologia. Na crítica sobre a startup, 

avaliaremos a ação dos empreendedores com base em cada um destes tópicos. E na crítica 

sobre a metodologia, avaliaremos o próprio Lean Startup com base em seu impacto sobre o 

caso estudado, analisando cada um dos mesmos sete tópicos.  

Ao fim de cada crítica, faremos uma avaliação qualitativa consolidada, tanto da 

eficácia dos empreendedores em seguir os preceitos do Lean Startup, quanto da validade do 

Lean Startup em favorecer o desenvolvimento de novos negócios. Com isso, finalizamos este 

estudo, apontando os pontos positivos e negativos da metodologia no cumprimento de seu 

papel.  

 

1.4. LIMITAÇÕES 

Sendo um estudo de caso, este trabalho tem como principal limitante a abrangência 

de sua análise crítica. Por este motivo, os resultados deste estudo oferecem apenas um 

direcionamento teórico acerca do tema, carecendo de validações complementares e de maior 

amplitude.  

Além disso, o caso estudado ocorreu há quatro anos, e parte dos fatos relatados têm 

como origem as memórias do autor deste estudo. Por este motivo, existe a possibilidade de 

imprecisão de algumas informações. A forma encontrada pelo autor para mitigar este risco foi 

através da busca por registros confiáveis (anotações, mensagens eletrônicas, e-mails, fotos, 

etc.) sempre que possível. 
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1.5. ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

O primeiro capítulo deste estudo será dedicado à sua introdução: qual a motivação do 

autor, qual seu objetivo, como ele pretende alcançar estes objetivos, as limitações a que o 

estudo está sujeito, e a estrutura de capítulos. 

O segundo capítulo do estudo oferece uma síntese do livro The Lean Startup (RIES, 

2011), a partir do qual será feita a crítica do desenvolvimento da startup Body View. 

O capítulo 3 é reservado para a descrição dos fatos envolvidos no desenvolvimento 

do Body View. Faremos um apanhado imparcial dos acontecimentos referentes ao projeto, 

indo de sua concepção até a finalização do projeto. 

O capítulo 4 confronta o desenvolvimento do Body View frente ao Lean Startup, 

realizando uma crítica tanto sobre a prática frente aos preceitos da metodologia, quanto da 

metodologia em função dos erros ocorridos na prática. 

No capítulo 5, serão consolidadas todas as informações analisadas para que 

possamos responder ao objetivo deste estudo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta seção, entenderemos o papel da metodologia Lean Startup para o 

desenvolvimento de negócios inovadores. Iniciaremos com uma breve revisão desta escola de 

pensamento. Após, revisaremos com detalhes o livro “The Lean Startup”, de Eric Ries (2011). 

Serão apresentados os princípios que norteiam essa metodologia, veremos sua diferença com 

outros métodos de gestão, os ciclos que a orientam, e os conceitos mais importantes para sua 

execução eficiente. 

 

2.1. ESCOLAS DE PENSAMENTO PARA NEGÓCIOS INOVADORES 

Existem diversos métodos para a criação de empreendimentos inovadores, como 

produtos ou negócios. Escolas de pensamento como o “Design Thinking” ou o “Lean Startup” 

se ocupam de oferecer estes métodos, posicionando-os não apenas para a criação de novos 

produtos ou serviços, mas garantindo que estes sejam também economicamente viáveis, 

tecnicamente factíveis, e bem-sucedidos mercadologicamente (MUELLER & THORING, 

2012). 

O termo Lean Startup tem origem na indústria de softwares, advindo dos princípios 

de manufatura enxuta (lean manufacturing). Foi incorporada ao desenvolvimento de novos 

negócios por autores como Eric Ries, Steve Blank e Ash Maurya, através de livros e artigos 

lançados a partir da segunda metade da década de 2000. Dentre os princípios que norteiam o 

método, está a validação antecipada das hipóteses que norteiam o modelo de negócios do 

empreendimento, antes mesmo do desenvolvimento do produto em si (MUELLER & 

THORING, 2012).  

O termo Lean Startup evoluiu a partir do processo de customer development de Steve 

Blank (2006). A ideia por trás deste método é a de que a startup necessitaria de um processo 

de desenvolvimento de consumidores (costumer development), em adição ao processo de 

desenvolvimento de produto, para encontrar e entender seus consumidores. Isso levaria ao 

desenvolvimento de soluções baseadas na centralidade do usuário, adaptadas às necessidades 

do cliente. O objetivo de uma startup seria então o de construir um feedback loop durante o 

ciclo de desenvolvimento de produtos, com base na iteração com seus clientes, buscando a 

solução que melhor se adapte às necessidades deste (MAURYA, 2012). 
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2.2. O LIVRO “THE LEAN STARTUP” 

O livro “The Lean Startup” (no português “A Startup Enxuta”) foi lançado em 2011 

por Eric Ries. A obra apresenta uma metodologia de gestão voltada exclusivamente para 

startups - organizações baseadas em modelos de negócio inovadores e que buscam um ritmo 

de crescimento acelerado. Segundo o autor, técnicas tradicionais de gerenciamento de 

empresas não dão conta das necessidades específicas de startups, e por isso precisam ser 

atualizadas para satisfazer a estes novos desafios. 

A obra é dividida em quatro seções: 

 Introdução: Descreve o que são startups, e detalha os princípios que norteiam 

o Lean Startup. Mostra o porquê de esta metodologia ser considerada a 

“gestão do segundo século”; 

 Visão: Detalha a metodologia Lean Startup, mostrando a importância do 

aprendizado validado e dos experimentos como prática organizacional; 

 Navegação: São aprofundados os principais pontos sobre a execução do 

método Lean Startup, como as rotinas de testes, a medição do progresso, e a 

escolha entre pivotar ou perseverar; 

 Aceleração: Mostra como é possível ampliar o escopo do Lean Startup para 

grandes organizações. Traz conceitos de lean production aplicados à 

metodologia, como o trabalho em pequenos lotes e a necessidade de 

adaptação. 

A quarta seção, “Aceleração”, é voltada para startups que já experimentam 

crescimento, fato que não se encaixa com o estudo de caso a ser feito na sequência deste 

trabalho. Por este motivo, nos aprofundaremos apenas na revisão das três primeiras seções da 

obra de Ries (2011). 

Trataremos, nos capítulos a seguir, dos principais tópicos levantados por Ries em seu 

livro “The Lean Startup”. É importante ressaltar, porém, que estes tópicos podem ter 

conceitos distintos, quando analisados em outras obras que compõem a mesma escola de 

pensamento. O livro de Ries é um de inúmeros textos que compõem a metodologia Lean 

Startup, ainda que carregue o seu nome. Estas distinções não serão exploradas neste estudo. 
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2.3. INTRODUÇÃO À METODOLOGIA 

Segundo Ries, a startup é “uma instituição humana desenvolvida para a criação de 

novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza” (2011, p. 27). Por serem 

inovadoras, as startups não possuem um modelo de negócios previamente validado. É essa 

falta de validação do modelo de negócios que caracteriza a “extrema incerteza” das startups. 

O “lean” da metodologia deriva do lean manufacturing, metodologia de gestão de 

produção que ganhou destaque em fábricas japonesas dos anos 70 e se espalhou pelo mundo 

(2011, p. 06). O lean manufacturing prevê o trabalho em lotes pequenos, rápida customização 

da linha de produção, foco na qualidade e desperdício zero. Todos esses conceitos serão 

tratados ao longo da obra de Ries com foco para startups. 

Segundo o autor, o Lean Startup pode ser descrito através de cinco princípios (RIES, 

2011, p. 08): 

1. Empreendedores estão em todo o lugar: o conceito de empreendedorismo vai 

além de startups, valendo para organizações dos mais variados tamanhos e tipos. 

Sua aplicação depende de que esta organização esteja voltada para a criação de 

novos produtos ou serviços, e que esteja submetida à extrema incerteza;  

2. Empreendedorismo é gestão: Startups são organizações que estão além de seus 

produtos, e por isso necessitam de uma gestão feita especialmente para contextos 

de extrema incerteza; 

3. Aprendizado validado: Startups têm como único propósito aprenderem como se 

constroem negócios sustentáveis, e por isso esse aprendizado deve ser validado 

cientificamente através de experimentos frequentes que permitam ao 

empreendedor validar a sua visão do negócio; 

4. Construir-Medir-Aprender: A atividade fundamental de uma startup é 

transformar ideias em produtos, medir como os clientes respondem, aprender 

com estas respostas, e decidir se seguem ou não com o plano original. Os 

processos de uma startup devem estar voltados para a aceleração desse loop de 

aprendizado; 

5. Contabilidade de inovação: É importante que o empreendedor esteja focado em 

medir o seu progresso, definir metas e priorizar seu trabalho, de modo a melhorar 

seus resultados e se manter informado sobre a evolução da organização. 
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2.4. A VISÃO DO EMPREENDEDOR 

Ries defende que toda startup tenha um alvo, um destino em mente, e que este alvo 

seja o de “criar um próspero e influente negócio a nível global”. A isso é chamado de “Visão 

do empreendedor”. Para alcançar essa visão, a startup precisa de uma estratégia clara, na qual 

se enquadram modelos de negócio, roadmap de produtos, ideias e conceitos sobre 

competidores e parceiros. E o atingimento dessa estratégia, por sua vez, se dá no nível do 

desenvolvimento de produtos (RIES, 2011, p. 22).  

Temos então três camadas organizacionais sobre as quais o empreendedor deve atuar 

de maneira paralela. São elas: 1) Visão, 2) Estratégia e 3) Produto.  

 

          

Figura 1 - Diferentes camadas de atuação em startups. 

Fonte: O autor, baseado em Ries (2011, p. 23). 

 

Como camada mais profunda, a Visão deve ser cristalizada na mente do 

empreendedor e quase nunca mudar. Produtos, por sua vez, se posicionam na camada mais 

superficial, e por isso devem mudar constantemente em função de ajustes no modelo de 

negócio ou de melhorias para melhor atender o público-alvo. Esse processo de melhoria do 

produto é chamado de otimização.  

Entre a Visão e o Produto, se situa a Estratégia. Nas startups, a Estratégia é livre para 

sofrer ajustes, que vão acontecendo à medida que hipóteses de negócio vão sendo invalidadas. 

Essas mudanças de rumo estratégico são chamadas de “pivotagens”, e são cruciais à 

sobrevivência das startups. 
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2.5. HIPÓTESES 

É a partir da Estratégia que o empreendedor define os rumos a serem tomados por 

sua startup. Parte relevante desta Estratégia está ligada ao modelo de negócios que compõe a 

organização. Acontece que, por sua natureza inovadora, é comum que modelos de negócio de 

startups estejam estruturados sobre pressupostos não comprovados previamente, e que podem 

se mostrar falsos. Esses pressupostos que compõe o modelo de negócios de startups são 

chamados de hipóteses.  

Técnicas tradicionais de gerenciamento costumam se basear em modelos de negócio 

cristalizados, que permitem planejamentos de longo prazo e pouco espaço para adaptação por 

parte do gestor. Isso funciona porque, em empresas que não inovam, todos os pontos do 

modelo de negócio foram previamente validados, por diferentes atores e em diferentes 

ambientes: qual é o público alvo, quais problemas a organização se propõe a resolver, quais os 

melhores canais de distribuição para cada situação, a estrutura de custos, dentre outros. Daí, o 

foco do gestor passa a estar em manter a melhor execução possível da estratégia baseada neste 

modelo de negócios.  

Em startups, o empreendedor terá em mãos, por sua vez, uma ou mais hipóteses 

inovadoras em seu modelo de negócios, que não estarão validadas. Se algumas destas 

hipóteses se mostrarem falhas durante a ideação da startup, elas podem levar o empreendedor 

a gastar seus recursos em ações desnecessárias, como construindo “produtos que ninguém 

quer” (RIES, 2011, p. 96). Para evitar esse tipo de falha, o papel básico da startup seria o de 

validar seu modelo de negócios o mais breve e rápido possível, evitando assim o desperdício 

de recursos. 

Algumas hipóteses são tão importantes para o modelo de negócios de uma startup 

que garantem o sucesso ou a falha do empreendimento. Estas hipóteses constituem o core de 

inovação da organização, e são a partir delas que a startup se estrutura. A essas hipóteses, 

chamamos de “saltos de fé”, uma vez que todo o sucesso da organização se mantém sobre 

elas. Se for verdadeiro, “um salto de fé” pode ser fonte de enormes oportunidades. Porém, se 

forem provadas falsas, podem pôr toda a startup em risco (RIES, 2011, p. 76). 

A maior parte dos saltos de fé é construída através de analogias com pressupostos já 

conhecidos. Trazendo o exemplo de Ries (2011, p. 82) em seu livro:  

“A tecnologia X foi usada para conquistar o mercado Y por conta de atributo Z. 

Usaremos a tecnologia X2 que permitirá a conquista do mercado Y2 por conta do atributo 

Z2”. 
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O primeiro desafio para o empreendedor estará em construir uma organização que 

possa validar os saltos de fé que compõem o modelo de negócios de uma organização de 

forma sistemática, permitindo que o negócio seja construído em torno dele. O segundo desafio 

é executar esses testes de forma rigorosa, sem perder de vista a situação macro da 

organização. Ao provar que o salto de fé é seguro, ele consegue persuadir investidores, 

empregados e parceiros a investirem seus recursos no plano da startup (RIES, 2011, p. 81).  

É esta metodologia de gerenciamento baseada na validação de hipóteses que Ries 

chama de “gestão do segundo século” (RIES, 2011, p. 11).  

Apesar de tudo isso, a tendência de muitos gestores ainda é a de aplicar a gestão do 

primeiro século, mais difundida e amplamente aceita, sobre startups. Dessa forma, 

empreendedores tomam decisões baseadas em hipóteses inovadoras - ainda que não validadas 

-, trabalhando com elas como se fossem pressupostos do negócio, e não esperam precisar se 

adaptar às imposições da realidade. Estes empreendedores baseiam suas ações na 

“expectativa” de terem escolhido um modelo de negócios a prova de falhas. Sua gestão passa 

a estar baseada não sobre critérios técnicos, mas sobre expectativas infundadas de sucesso. 

Contra essa dependência das expectativas, Ries defende que “o sucesso das startups 

também pode ser produzido através do processo certo, o que significa que pode ser aprendido, 

e assim também ensinado” (2011, p. 03). Segundo o autor, o empreendedorismo é também um 

tipo de gestão. O Lean Startup seria este método de gestão, voltado especificamente para a 

trajetória de startups. 

 

2.6. CICLO CONSTRUIR-MEDIR-APRENDER 

A validação de um modelo de negócios não acontece de forma linear, mas sim em 

ciclos que vão, aos poucos, cristalizando a visão do empreendedor sobre a organização. Em 

cada ciclo, é esperado que o empreendedor realize a validação do ponto mais crítico para seu 

modelo de negócios naquele momento. Ao fim do ciclo, as informações obtidas por esse 

processo de validação serão utilizadas para um aperfeiçoamento do modelo de negócios e da 

estratégia do empreendedor. A partir daí, novas hipóteses são escolhidas para serem validadas 

no ciclo posterior (RIES, 2011, p. 75). 

As startups devem ser estruturadas para executar estes ciclos de aprendizado com o 

máximo de velocidade e mínimo de desperdício possível. Estes ciclos surgem de ideais do 

empreendedor sobre seu negócio, estruturadas em hipóteses mais ou menos fortes. As 
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hipóteses mais fortes e críticas ao modelo de negócios devem ser testadas primeiro. Para que 

essa escolha seja efetiva, é necessário que o empreendedor tenha domínio sobre seu modelo 

de negócios.  

A melhor forma de testar estas hipóteses é colocando-as sobre condições reais, no 

contato com clientes e situações de verdade. Para isso, devem ser criados produtos simples 

que sirvam de objeto para estes testes. Estes produtos são chamados de MVPs – Produto 

Mínimo Viável -, e serão explorados com mais detalhes a seguir (2011, p. 77).  

Dessa confrontação, o empreendedor colherá as informações necessárias para a 

validação da hipótese que está sendo testada. Estas informações devem seguir um rigoroso 

processo de validação, impedindo que sejam geradas conclusões falsas. Validadas, as 

informações servirão para que o empreendedor aprenda sobre seu modelo de negócios, o que 

alimentam novas ideias para um novo ciclo de aprendizado a seguir (2011, p. 77). 

Das ideias, o empreendedor constrói um produto. Desse produto, ele mede o 

desempenho de diversas variáveis para gerar informações. Com estas informações, o 

empreendedor aprende, reforçando suas ideias sobre o negócio. Este ciclo é chamado de MVP 

(do inglês Build-Measure -Learn, Construir-Medir-Aprender), e é o motor de crescimento das 

startups. 

 

  Figura 2 - Ciclo Construir-Medir-Aprender. 

Fonte: O autor, baseado em Ries (2011, p. 75). 

 

Ao completar um ciclo de Construção-Medição-Aprendizado, o empreendedor 

enfrentará a decisão de manter sua estratégia original, ou alterar o caminho da organização. Se 

a hipótese testada se provar falsa e ele optar por mudar sua estratégia, o empreendedor realiza 

uma mudança localizada de estratégia, chamada de pivotagem (2011, p. 77). 



 

12 

 

2.7. PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL 

Após a definição das hipóteses mais relevantes para o modelo de negócios de sua 

startup, o empreendedor deve validá-las através de testes reais com produtos (ou serviços). 

Lançando e gerindo um produto com clientes reais, o empreendedor consegue ter a melhor 

noção possível da validade de seu modelo de negócios. A estes produtos chamamos de MVPs 

(do inglês Minimum Viable Product, Produto Mínimo Viável) (2011, p. 77).  

Os MVPs são peças fundamentais da metodologia Lean Startup. Devem ser 

desenvolvidos com foco na validação do modelo de negócios, o que significa permitir ao 

empreendedor aprender o mais rápido possível com o mínimo de esforço. O objetivo de um 

MVP não é ser uma primeira versão de um produto final, e sim, ser o validador que permita a 

startup se estruturar e ganhar tração para o desenvolvimento posterior de um produto final 

(RIES, 2011, p. 93). 

Por esse motivo, o MVP não precisa ter todas as funcionalidades imaginadas pelo 

empreendedor para o produto (ou serviço) idealizado. As funcionalidades necessárias são 

aquelas que validem as hipóteses mais críticas para o negócio no momento, e apenas isso. 

“MVPs variam em complexidade, desde testes de fumaça, até protótipos completos (...). A 

maior parte dos empreendedores e desenvolvedores de produto superestimam a quantidade de 

funcionalidades necessárias. Se estiver em dúvida, simplifique” (2011, p. 95).  

A velocidade é o principal fator no desenvolvimento de um MVP. Quanto mais 

rápido ele é testado com seu público-alvo, mais rápido será seu escrutínio público, o que 

permite a melhoria constante do modelo de negócios. Na competição com outras empresas, 

também, a velocidade cumpre seu papel: a startup mais rápida em aprender consolida mais 

rápido seu modelo de negócios, permitindo a conquista de uma maior parcela dos clientes. 

Ainda, em se tratando de produtos altamente inovadores, a conquista de patentes pode ser 

uma forte barreira contra a concorrência. A startup que conquista a patente mais rápida fica 

protegida, podendo voltar sua atenção para outros aspectos do negócio (RIES, 2011, p. 110). 

Duas das hipóteses mais críticas que uma startup possui são 1) as hipóteses de valor e 

2) as hipóteses de crescimento (RIES, 2011, p. 76). Hipóteses de valor tratam do valor gerado 

pela startup para o seu público-alvo. É o que gera o desejo de consumo, leva as pessoas a 

investirem no produto ou serviço, se sintam satisfeitas com essa troca, e ainda recomendam-

na para pessoas próximas. Esta hipótese está diretamente relacionada ao produto ou serviço 

desenvolvido, e por isso o MVP tende a ser o caminho mais dinâmico para prová-lo. Sem 
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hipótese de valor, a startup poderá estar desenvolvendo um produto ou serviço que não é 

desejado.  

Já a hipótese de crescimento demonstra os meios pelo qual a startup pretende 

expandir seus negócios. Normalmente está assentada sobre canais de comunicação e canais de 

distribuição, que permitem à organização atingir o maior número de pessoas e gerar o máximo 

de valor possível sobre cada uma delas. Algumas das hipóteses de crescimento mais comuns 

são 1) o boca-a-boca, 2) exposição do valor gerado, 3) propaganda e 4) recorrência. 

Muitas vezes, o MVP não precisa ser um produto em si. Para provar determinada 

hipótese, a startup pode usar das mais variadas técnicas, sendo necessário apenas que validem 

a hipótese desejada, e sejam feitas de forma veloz e com o menor uso de recursos possível. 

Algumas categorias de MVPs que não são produtos estão listadas a seguir (2011, p. 97): 

 MVP por vídeo: Como demonstração de valor, a startup pode criar um 

material gráfico, como vídeos ou cartazes, que demonstrem o valor gerado 

pelo produto/serviço que será desenvolvido. Ao expor esse material ao 

público-alvo, a startup pode medir a reação desse grupo e entender se sua 

hipótese de valor é relevante; 

 MVP Concierge: Ainda que a maior parte das startups baseiem seus modelos 

de negócio em produtos ou serviços digitais, o empreendedor não precisa 

desenvolver um MVP digital para provar seu valor. No MVP Concierge, ele 

pode oferecer o serviço idealizado de forma customizada e analógica, com 

pessoas fazendo inicialmente o serviço que seria oferecido por um programa. 

Um app com sugestão de receita, por exemplo, pode ser feito por uma pessoa 

que pensa nas receitas e as oferece ao cliente. Este tipo de MVP têm 

limitações de escala, mas é uma forma rápida de provar a hipótese de valor 

de um negócio. 

 

2.8. MEDIÇÃO 

Ries acredita que parte do sucesso de uma startup está ligado a sua capacidade de 

medir progresso (2011, p. 115). Isso, por sua vez, reflete a capacidade da startup em 

reproduzir um framework de contabilidade voltado para o aprendizado. A contabilidade de 

inovação preza por encontrar as métricas certas, que indiquem a evolução da startup dentro de 

seu mercado. Diferentes modelos de negócio possuem diferentes métricas, e saber quais as 
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métricas mais relevantes para seu negócio é fundamental para uma tomada de decisões 

assertiva e bem direcionada. 

A contabilidade de inovação funciona de três maneiras distintas, cada qual para uma 

fase da startup. Na primeira fase, a organização desenvolve seu produto mínimo viável e 

começa a obter dados reais que indicam sua atual situação, construindo a base para a métrica 

escolhida. É a partir desses dados que os ajustes no modelo podem ser feitos. Em uma 

segunda fase, a startup começa a executar esses ajustes, e acompanhar seus efeitos nas 

métricas. O terceiro passo é avaliar esses efeitos sobre a métrica, e decidir se é necessário 

pivotar ou perseverar na estratégia escolhida. Cada uma dessas fases segue uma ação do ciclo 

Construir-Medir-Aprender, e o seu fechamento leva a um novo foco estratégico (RIES, 2011, 

p. 117). 

É importante estar atento à escolha das métricas, que podem não ser acionáveis o 

suficiente para o objetivo da organização, ou não representarem qualquer avaliação de 

progresso. Muitas dessas métricas indicam um progresso falso, e por isso são chamadas de 

“métricas de vaidade” (RIES, 2011, p. 130).  

Para exemplificar, peguemos uma startup que desenvolve um aplicativo mobile. Essa 

startup possui um site a partir do qual o usuário tem acesso a um link para fazer o download 

do app, e a partir dali pode se cadastrar, usar os serviços oferecidos gratuitamente pela 

plataforma, e, se lhe interessar, fazer uma assinatura recorrente paga para usar mais serviços.  

Neste exemplo, o funil de vendas para este cliente segue por 5 fases: acesso ao site, 

download, cadastro, uso free, e uso premium (pago). O empreendedor, interessado em avaliar 

seu negócio, pode escolher a métrica de acesso ao site como principal indicador de sua 

startup, ou o número de downloads feitos, e estar verificando uma evolução exponencial 

destes indicadores ao longo do tempo.  

Apesar de ser uma métrica relevante para seu modelo de negócios, qualquer uma das 

duas não contempla o progresso real dessa startup, que pode ter um número de usuários pagos 

estagnada, por exemplo. Apenas com essa terceira métrica é possível extrair avaliações do 

tipo 1) a qualidade do marketing online é alta e gera resultados (visitas e downloads), mas 2) a 

qualidade do produto ou o seu valor para o cliente é baixa, resultando em poucos usuários 

pagos.  

Enquanto os primeiros indicadores mostrariam uma evolução local, relacionada à 

aquisição de clientes, eles não abarcariam outros fatores do modelo de negócios; como 

indicador principal de evolução da startup, estas seriam métricas de vaidade. O número de 
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usuários pagos, sim, seria uma métrica sensível aos principais pontos do modelo de negócio, 

desde a aquisição até o valor do produto. Por essa característica a chamamos esta métrica de 

“acionável”, o que lhe permite ser usada para como indicador principal. 

 

2.9. PIVOTAR 

Quando o empreendedor verifica que determinada hipótese do negócio não é correta, 

sua decisão deve ser a de mudar o rumo estratégico da startup. Com isso, pode 1) assumir 

novas hipóteses e resolver testa-las, ou 2) abandonar o plano da startup e encerra-la. A 

primeira decisão é chamada de pivotagem, e demonstra uma mudança de rumos estratégica 

para o negócio. 

Imersas em um forte ambiente de incerteza, as startups estão mais sujeitas a escolhas 

de negócio erradas que empresas tradicionais. Por esse motivo, seu objetivo deve ser o de 

validar esse modelo de negócios, aprendendo, com o menor desperdício de recursos – tempo e 

dinheiro - possível. Quanto mais rápido a startup pivotar, melhor. Isso garante que ela não 

esteja gastando recursos com um modelo de negócios insustentável. 

O tempo de vida disponível para cada startup é igual ao número de pivôs que ela 

pode realizar. Organizações com mais recursos podem se dedicar a ciclos de Construir-Medir-

Aprender mais longos; em compensação, organizações mais rápidas podem estender o seu 

tempo de vida, usando do mesmo volume de recursos que organizações mais lentas, e 

chegando mais longe através de mais ciclos de aprendizado (2011, p. 160). 

Existem diferentes tipos de pivôs, cada qual relacionado a um aspecto do modelo de 

negócios da startup (2011, p. 172). Alguns dos mais executados são: 

 Pivôs zoom-in: acontecem quando a startup decide diminuir o seu universo de 

público-alvo, focando em um grupo específico; 

 Pivôs zoom-out: ao contrário do caso anterior, a startup pode verificar que seu 

público-alvo é pequeno demais, e por isso decidir expandir seu foco de 

atuação; 

 Pivôs de necessidade do consumidor: ocorrem quando a startup muda o foco 

do problema que buscava resolver. Geralmente parte da análise da interação 

da startup com seu público-alvo. Desta relação, pode surgir o entendimento 

de que o problema original atacado não era tão doloroso quanto um novo 

problema descoberto; 
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 Pivôs de arquitetura de negócios: ocorrem quando a startup muda seu foco de 

mercados com altas margens e baixos volumes (comumente negócios B2B
1
) 

para outros com baixas margens e altos volumes (comumente, negócios 

B2C
2
) - ou vice-versa; 

 Pivôs de captura de valor: Ocorre, a partir de mudanças nos métodos de 

monetização da startup; 

 Pivôs do motor de crescimento: Mudanças no motor de crescimento, que 

buscam formas mais rápidas e/ou rentáveis de obtenção de clientes para um 

mesmo produto; 

 Pivôs de canal: Surgem de mudanças no canal de distribuição do 

produto/serviço da startup; 

 Pivôs tecnológicos: Ao buscar formas mais otimizadas de solucionar o 

problema de seus clientes, a startup pode encontrar novas tecnologias que 

mudem a sua estrutura técnica. A isso, chamamos de um pivô tecnológico. 

 

Após entendermos a metodologia Lean Startup com base no livro de Eric Ries, 

passaremos ao estudo de caso deste estudo: o projeto Body View. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Business to business, modelo de negócio onde empresas fornecem produtos e serviços para outras 

empresas. 
2
 Business to consumer, modelo de negócio onde empresas fornecem produtos e serviços para o 

cliente final. 
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3. ESTUDO DE CASO: O BODY VIEW 

Nesta seção, descreveremos os fatos envolvidos na criação, desenvolvimento e 

encerramento do projeto Body View. A descrição será tentativamente a mais imparcial e 

fidedigna possível, sem julgamentos ou adições fantasiosas à história. O testemunho foi feito 

pelo próprio autor deste texto, que viveu os fatos envolvidos entre o 2º semestre de 2016 e 1º 

semestre de 2017.  

O Body View foi idealizado e desenvolvido por dois alunos da Escola Politécnica da 

UFRJ, nas classes de Projeto do Produto do curso de Engenharia de Produção, transcorrendo 

entre julho e dezembro de 2016. Após a conclusão da matéria, os idealizadores continuaram a 

desenvolver o projeto, até o seu abandono em julho de 2017. 

Para fins de anonimato, os personagens que aparecem neste estudo de caso serão 

identificados por pseudônimos. Suas características estão descritas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Descrição dos personagens tratados no estudo de caso.  

 

Fonte: O autor (2020). 

O projeto teve vários nomes diferentes, que serão trazidos ao longo do texto a seguir. 

Em sua criação, foi chamado de “Personal Training Digital”; após, mudou para “Arnold’s 

Mirror”, e posteriormente para “Arnold View”. Em março de 2017, começou a ser chamado 

de “Body View”, nome pelo qual é chamado até hoje. 

 

3.1. TURMA DE PROJETO DO PRODUTO, 2016.2 

A primeira ideia do que viria a se chamar Body View aconteceu no 2º semestre de 

2016, nas aulas da turma de Projeto do Produto (código EEI551), disciplina obrigatória do 

Pseudônimo Característica

Empreendedor 1 Aluno da Engenharia de Produção, então em seu sexto período de curso.

Empreendedor 2 Aluno da Engenharia Mecânica, então em seu último ano de curso.

Docente 1
Professor adjunto do Departamento de Engenharia Industrial da UFRJ. Doutor e 

mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ.

Docente 2

Professora associada do Departamento de Engenharia Industrial da UFRJ. 

Doutora em Desenho Industrial e Comunicação Multimídia pela Politecnico di 

Milano.

Mentor 1
Ex-aluno da Engenharia de Produção UFRJ, cofundou uma camisetaria online 

com amigos de curso, no fim da graduação.

Executivo 1 CEO e fundador de uma das cinco maiores redes de academia do mundo.

Executivo 2
Diretor de supply chain de uma das cinco maiores redes de academia do 

mundo.
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curso de Engenharia de Produção da UFRJ. A descrição da disciplina indica como seus 

objetivos o aprendizado em “Desenvolvimento do produto: Fases. Análise de valor. Aspectos 

mercadológicos. Metodologia de desenvolvimento de produtos. Técnicas de apresentação do 

projeto do produto” (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA, 2019). 

O curso foi ministrado pelo Docente 1, então em seu segundo semestre como 

responsável pela disciplina. No mesmo semestre, a disciplina foi também aplicada pela 

Docente 2. Segundo o Docente 1, a turma da Docente 2 seria ministrada em inglês, com 

enfoque em design de produtos; já sua turma seria ministrada em português, com enfoque nos 

temas empreendedorismo e startups.  

O curso ofertado pelo Docente 1 contaria com lições e atividades retiradas do curso 

“2.009, Product Engineering Processes” (Processos de Engenharia do Produto), do MIT 

(Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Como principal livro texto, a obra indicada foi “A 

Startup Enxuta”, de Eric Ries (2011). 

O curso de Processos de Engenharia do Produto do MIT conta com uma série de 

regras e atividades a serem seguidas. Em seu site
3
, são definidas as regras para formação de 

times, código de ética e orçamento para cada equipe - $7000 para a compra de materiais, 

suprimentos e recursos para o projeto. A última classe contou com 8 equipes. Além dos 

alunos e do professor, a turma conta também com assistentes de aula, instrutores de 

laboratório, equipe de mídia, e uma série de mentores, advindos tanto da academia quanto de 

empresas privadas. 

O fluxo de atividades é descrito pelo diagrama a seguir, com 7 atividades chave: 1) 

Apresentação de Ideias, 2) Revisão de Modelo de Maquete, 3) Revisão de Maquete, 4) 

Seleção Final, 5) Revisão de Montagem, 6) Revisão Técnica e 7) Apresentação Final. Um 

mesmo time trabalha como dois independentes até a etapa 3) Revisão de Maquete, com o 

intuito de que surjam um maior número de ideias. A partir dessa etapa, todo o time trabalha 

em conjunto até a Apresentação Final. Todos os projetos devem seguir um tema abstrato, pré-

definido no início do curso. Para a última classe, o tema escolhido foi “IGNITE”. 

 

                                                 
3
 http://web.mit.edu/2.009/www/index.html 
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Figura 3 - Diagrama de atividades da turma 2.009, Product Engineering Processes. 

Fonte: 2.009, Product Engineering Processes (2019). 

  

Assim como no curso do MIT, a turma de Projeto do Produto ministrada em 2016.2 

seguiu o mesmo fluxo de atividades chave. O tema proposto pelo professor foi “super-heróis”. 

Como mentores, foram escolhidos cinco ex-alunos da Engenharia de Produção atuantes no 

mercado, todos empreendedores. A dupla responsável por idealizar o Body View foi 

composta pelo Empreendedor 1, estudante da Engenharia de Produção, e o Empreendedor 2, 

da Engenharia Mecânica. Como mentor, tivemos o Mentor 1, ex-aluno da Engenharia de 

Produção e empreendedor. 

3.2. IDEALIZAÇÃO DO PRODUTO 

A ideia do que viria a se tornar o Body View surgiu no dia 06/out de 2016, anunciada 

quase em tempo real pelo Empreendedor 1 ao Empreendedor 2 pelo aplicativo WhatsApp. No 

momento, era necessário escolher um projeto a ser apresentado na atividade 2) Revisão de 

Modelo de Maquete. Na conversa, o Empreendedor 1 descreve a ideia: “Seria um "personal 

trainer digital", mas focado na melhoria da postura dos praticantes de musculação em 

exercícios livres”; “Qnd vc sentisse q estava fazendo algo errado, ou n soubesse como fazer, 

vc iria até a área do equipamento e ele lhe ofereceria correções”. 

No mesmo dia, o Empreendedor 1 desenhou um modelo em seu caderno de 

anotações da matéria, como pode ser visto na figura a seguir. O “Personal Training Digital” 

seria composto por câmeras no entorno do praticante do treino, 1 central de processamento, e 

1 saída de vídeo e áudio. As câmeras fariam a leitura dos movimentos do praticante do 

exercício, e as saídas de vídeo e áudio ofereceriam instruções para uma melhor execução do 

exercício. 
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6 dias depois, a dupla criou um formulário para pesquisa sobre os hábitos de prática 

de exercícios em academias, a ser distribuído no e-mail acadêmico da Escola Politécnica. 

Com 11 questões, a pesquisa trazia perguntas como “Qual o exercício/aparelho/músculo 

trabalhado que menos gosta?” e “Existe algum fator que te dê ânimo extra para iniciar seu 

treino? O que seria?”. Apesar de ter obtido 272 respostas, a pesquisa não foi bem estruturada, 

carecendo de hipóteses a serem validadas/reprovadas, e por isso não foi útil ao andamento do 

projeto. 

 

Figura 4 - Rascunhos de modelagem do “Personal Training Digital”. 

Fonte: Acervo pessoal do Empreendedor 1 (2016). 
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3.3. SMART SPOT E CONTATO COM CLIENTES POTENCIAIS 

No dia 12 de outubro, o Empreendedor 1 cita por WhatsApp a descoberta da 

SmartSpot, startup americana responsável pelo espelho inteligente de mesmo nome. Segundo 

o site da empresa, o SmartSpot é o “primeiro espelho inteligente para academias”. Seu 

objetivo é oferecer acompanhamento e feedback em tempo real na execução de exercícios 

livres, com mais de 60 tipos de movimentos diferentes em sua plataforma. Algumas das 

funcionalidades oferecidas são: 

 Replay de vídeo; 

 Timer na tela; 

 Análise dos movimentos da barra; 

o Acompanhamento em tempo real da trajetória da barra; 

o Inclinação da barra; 

o Velocidade de movimento; 

o Profundidade do movimento; 

 Acompanhamento das articulações; 

o Distância entre joelhos; 

o Balanceamento corporal;  

o Acompanhamento da curvatura da coluna. 

 

 

Figura 5 - Página inicial do SmartSpot. 

Fonte: SmartSpot (2019). 
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Segundo artigo de 2015 da Mobihealthnews, a SmartSpot havia levantado $1,8M em 

capital para o desenvolvimento de suas atividades. Apesar disso, a última atualização do seu 

site foi feita em 2017, assim como o último de seus vídeos no YouTube, o que sugeriria que a 

startup não deu continuidade às suas atividades.  

Procurando pelo fundador da startup, Moawia Eldeeb, no LinkedIn, observa-se que 

ele ocupa a posição de “CEO e fundador em PIVOT” de 2015 até hoje. Segundo outra 

reportagem da Mobihealthnews, de 2019, a PIVOT oferecerá um ambiente tecnológico para 

exercícios em casa, oferecendo exercícios gravados e ao vivo que serão acompanhados via 

sensor, oferecendo feedback e encorajamento em tempo real. A compra do aparelho custará 

$2.000, mais $40 de assinatura mensal. 

As informações mostradas pelo LinkedIn e artigos sobre a PIVOT parecem sugerir 

que a startup é um desdobramento da SmartSpot, mudando o foco de consumo de academias 

para treinos em casa. Isso fica mais explícito quando comparando as duas descrições sobre o 

que seria a PIVOT presentes no LinkedIn de Eldeeb: 

 A primeira não fala sobre a PIVOT, e sim sobre a SmartSpot. “SmartSpot 

constrói a tecnologia necessária para transformar fitness e treino. Usando um 

sistema de câmeras 3D de ponta e anos de pesquisas em academias, nossa 

tecnologia oferece aos usuários dados antes exclusivos apenas aos treinadores 

de elite”; 

 A segunda já trata sobre a PIVOT. “Pivot está entregando para a casa o que 

alguns podem chamar de ficção científica. Levamos apenas 4 anos e um 

milhão de exercícios capturados em 3D. Atuais investidores: Khosla 

Ventures, DCM, Founders Fund, SignalFire,e Bling. Dezembro de 2019”. 

 

Na curiosidade em conhecer o valor percebido de um produto como o SmartSpot, o 

Empreendedor 1 buscou pelo Google o nome de pessoas relacionadas com o mundo de 

academias. Chegou ao nome do Executivo 1, CEO e fundador de uma rede brasileira de 

academias que figura entre as maiores do mundo. Assim, o Empreendedor 1, resolveu enviar 

uma mensagem pelo LinkedIn no dia 15 out. 2016, 3 dias após a descoberta do SmartSpot. A 

mensagem enviada é mostrada na captura de tela a seguir. 
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Figura 6 - Mensagem enviada ao Executivo 1, via LinkedIn. 

Fonte: Acervo pessoal do Empreendedor 1 (2016). 

Em 2018, a rede de academias fundada pelo Executivo 1 figurava como a quarta 

maior rede de academias no mundo e a maior da América Latina. Eram 305 unidades no 

Brasil, além de 150 unidades em países como México, Chile e Colômbia. “Para especialistas, 

o grupo (...) está bem posicionado para ganhar escala internacional justamente nas duas 

correntes que estão impulsionando o crescimento do setor” (PORTAL DO FRANCHISING, 

2018). 

A resposta do Executivo 1 veio em menos de três dias após o contato, felicitando o 

projeto e indicando outra pessoa para a continuação das conversas: o Executivo 2, atualmente 

diretor de Supply Chain da mesma rede. O contato com o Executivo 2 se deu no dia 19 nov. 

2016 pela rede social, e seguiu para uma troca de e-mails, que perduraria pelos próximos seis 

meses. Toda a troca de e-mails entre o Empreendedor 1 e o Executivo 2 está exposta no 

Anexo A deste estudo. Os campos tarjados buscam garantir o anonimato aos personagens 

retratados.  

Nessa troca de e-mails, o Executivo 2 demonstra interesse em conhecer o produto de 

perto. “(...) Você tem algo que pode nos apresentar fisicamente ou ainda está em projeto? Tem 

como nos visitar em SP ou teremos que fazer um Skype?”. A resposta do Empreendedor 1, no 

entanto, traz que ainda se trata de um projeto em fase de concepção, e que o importante àquele 

momento era o de obter um feedback. A essa resposta, o Executivo 2 replica “Sim ... o 
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feedback é posivo. Me contate novamente quando você ver algo mais próximo do final. Quero 

conhecer essa iniciava de perto”. 

Com a resposta positiva, e surpresos pela receptividade dos executivos contatados, 

foi decidido que a dupla formada pelos Empreendedores 1 e 2 focaria no “SmartSpot 

brasileiro” como projeto para a fase 2) Revisão de Modelo de Maquete. 

  

3.4. ARNOLD’S MIRROR 

O uso da tecnologia Kinect para captura de movimentos pareceu promissor à dupla. 

À época, o PRO-PME – laboratório de pesquisa, ensino e extensão focado em Micro e 

Pequenas Empresas (MPEs), vinculado ao Programa de Engenharia de Produção da COPPE 

UFRJ -, possuía um exemplar do hardware Kinect for Xbox 360
4
. Sabendo da existência 

desse aparelho, a dupla conseguiu acesso ao aparelho, podendo utilizá-lo para os primeiros 

testes do que viria a se tornar o Body View. 

 

Figura 7 - Primeiro modelo de sensoriamento corporal criado com o Kinect. 

Fonte: Acervo pessoal do Empreendedor 1 (2016). 

                                                 
4
 O Kinect era até então uma linha de sensores de movimento da Microsoft, utilizados para jogos. O 

sensor era utilizado com a linha de consoles para jogos Xbox, havendo um modelo para o Xbox 360 - Kinect for 

Xbox 360, lançado em 2010 -, e outra para o Xbox One - Kinect for Xbox One, lançado em 2013. Ainda que 

criado para o uso em jogos eletrônicos, a Microsoft havia desenvolvido em 2012 um kit de desenvolvimento de 

softwares (SDK), que permitia a construção de aplicações Windows utilizando o Kinect (SILICON.CO.UK, 

2018). 
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O primeiro protótipo criado com a tecnologia Kinect oferecia a captura de uma 

espécie de “esqueleto 3D” a quem se posicionasse em frente à câmera. Na imagem a seguir, 

capturada em 28 de outubro, é possível ver o esqueleto de 2 pessoas capturadas pelo Kinect. 

O protótipo de sensoriamento corporal foi apresentado na fase 3) Revisão de 

Maquete, demonstrando as capacidades técnicas de construção de um SmartSpot brasileiro. 

Para a apresentação, realizada em 11 nov. 2016, o projeto recebeu o nome de “Arnold’s 

Mirror”. 

Antes disso, anotações datadas de 02 nov. já demostravam os cálculos matemáticos 

necessários para a criação de um protótipo mais avançado, como mostrado nas imagens a 

seguir. 

Após essa apresentação, como determinado pelo curso de Engenharia do Produto do 

MIT, dois grupos deveriam se juntar e trabalhar em conjunto em um único projeto. A dupla 

definida para trabalhar com os Empreendedores 1 e 2 estava desenvolvendo então um 

“canivete dental”, o Canidente. O Canidente era um projeto mais factível de todos 

trabalharem sobre - o então Arnold’s Mirror dependia de conhecimentos em programação 

para ser desenvolvido, o que limitava a atuação da maioria dos participantes do novo time 

formado. Por esse motivo, foi decidido pelo Docente 1 que o projeto a ser levado adiante pelo 

então quarteto seria o do Canidente, encerrando o desenvolvimento do Arnold’s View em sala 

de aula. 

Apesar disso, os empreendedores decidiram continuar a desenvolver o projeto do 

espelho inteligente por conta própria, e para isso contaram com a mentoria do Docente 1 ao 

longo do ano seguinte. 
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Figura 8 - Anotações sobre o Arnold’s Mirror / Body View. 

Fonte: Acervo pessoal do Empreendedor 1 (2016). 
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3.5. PRIMEIROS VÍDEOS E NOVOS CONTATOS COM CLIENTES  

2017 começou com dois eventos relevantes para o Body View. O primeiro, a compra 

de um novo Kinect, o Kinect for Xbox One, com maior poder de sensoriamento. Registros de 

compra apontam para o recebimento do sensor no dia 21 dez. 2016. O segundo foi o retorno 

das conversar com o Executivo 2.  

Para o retorno dos contatos, o Empreendedor 1 criou dois vídeos com demonstração 

da tecnologia Kinect para medição de ângulos corporais, ainda com a versão do aparelho para 

o Xbox 360
5
. No e-mail, enviado em 07 de  janeiro de 2017, o Empreendedor 1 busca marcar 

uma call com o Executivo 2, com o objetivo de “confirmar algumas informações sobre o ciclo 

de vida do produto, possíveis especificações, segurança, etc”.  

O contato aconteceu por telefone no dia 12 jan. 2017, tendo durado em torno de 20 

minutos. Como retorno, o Empreendedor 1 enviou por e-mail um boletim da reunião, e 

deixava a possibilidade de uma nova conversa em aberto, após a finalização de um protótipo 

já funcional. No boletim, que pode ser encontrado no Anexo B, estão descritas as 

funcionalidades primárias e secundárias para o SmartSpot, a sugestão de troca do sistema de 

manuseio de hand cursor para touchscreen
6
, e cronograma para término das atividades de 

construção do protótipo. Além disso, confirmava a demonstração de interesse por parte do 

Executivo 2, e sua sugestão de calibragem do aparelho por profissionais de sua rede. 

Além disso, buscando reafirmar a proposta de valor do Arnold’s View, o 

Empreendedor 1 usou novamente do LinkedIn para entrar em contato com outros nomes 

relevantes do setor de academias. Foram escolhidos 16 nomes, dentre donos de redes, 

executivos da área e treinadores de relevância. Estas pessoas foram contatadas por meio da 

rede social entre os dias 07 e 13 de janeiro com uma mensagem padrão. Esta mensagem segue 

reproduzida no quadro a seguir:  

 

                                                 
5
Os vídeos podem ser acessados nos seguintes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=hkU_lyynquc&feature=youtu.be e 

https://www.youtube.com/watch?v=1YdLAbkq35E&feature=youtu.be. 
6
O sistema de manuseio via hand cursor para Kinect prevê o uso de um cursor digital que acompanhe 

o os movimentos das mãos do usuário. O manuseio via touchscreen, por sua vez, prevê o uso de telas interativas 

sensíveis ao toque. 
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Quadro 2 – Reprodução de mensagem enviada via LinkedIn para contatos relevantes no setor de academias. 

 

Fonte: O autor, baseado no acervo pessoal do Empreendedor 1 (2020). 

Dos 16 contatos que receberam mensagem pelo LinkedIn, 3 responderam. Um deles 

retornou com o e-mail de dois de seus sócios para contato, enquanto os outros dois apenas 

demonstraram interesse superficial em continuar a acompanhar o desenvolvimento do 

produto. 

 

3.6. ARNOLD VIEW BETA 0.06 

Com a chegada do novo Kinect e também de um suporte para monitores na posição 

vertical, foi montada a versão mais avançada do produto. O suporte foi recebido pelo 

Empreendedor 1 no dia 16 de fev. 2017, segundo registros de compra. Utilizando da TV de 

42º da sala da casa do empreendedor, o então Arnold View contava com 6 opções de 

exercícios, medição de ângulos para cada exercício, cronômetro, contador de repetições, e 

controle por leitura da posição das mãos, emulando um cursor.  

Foi gravado um vídeo caseiro de 1 minuto e 35 segundos demonstrando a utilização 

do produto
7
, com upload realizado no YouTube no dia 02 mar. 2017. O vídeo foi enviado para 

todos os contatos realizados e respondidos desde janeiro, apresentando as novidades do 

produto. A seguir, algumas capturas de tela do vídeo. 

                                                 
7
 Diponível no link https://www.youtube.com/watch?v=SnRvAANrBbM. 

Boa tarde [insira o nome do contato], 

Já ouviu falar no SmartSpot, um projeto americano inovador para o mercado de academias? 

https://www.smartspot.io/ 

Meu nome é XXXXXXXXXXXXXXX, e curso Engenharia de Produção na UFRJ. Na faculdade, 

comecei a desenvolver um equipamento similar e com custo bem mais reduzido, que tende a ser um 

substituto perfeito ao concorrente americano. Consegui chegar em um protótipo simplificado, suficiente para 

confirmar a viabilidade técnica do produto. 

Os resultados você pode conferir nos vídeos www.youtube.com/watch?v=hkU_lyynquc e 

www.youtube.com/watch?v=1YdLAbkq35E. 

Conhecendo sua trajetória e experiência, gostaria de uma opinião simples e direta sobre a 

aceitabilidade de tal produto, que (na falta de nome melhor) tenho tratado por "Arnold View". 

Desde já, agradeço pela atenção! 

Att, 
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Figura 9 - Diferentes momentos do vídeo “Arnold View Beta 0.06”. 

Fonte: YouTube (2019). 

O interesse dos empreendedores neste momento era o de montar um ambiente de 

testes para o produto na UFRJ, oferendo exercícios gratuitos em algum ponto do campus da 

Escola Politécnica. A conversa com o Executivo 2 foi retomada, e aponta nessa direção.  

Na conversa, a sugestão em fazer testes na UFRJ é seguida de uma solicitação de 

materiais para testes (equipamentos de treino, como barras, anilhas e halteres), e a intenção de 

tornar esta ação uma forma de divulgação da marca no campus. “Pretendo utilizar o hall do 

CT para estes testes, por onde circulam mais de 10 mil pessoas, entre alunos, professores e 

técnicosadministrativos. É muita gente vendo a marca contribuindo pro desenvolvimento de 

uma nova tecnologia!” 

A resposta do Executivo 2 é positiva quanto aos materiais, mas não demonstra 

interesse por parte da marca em relação à ação de visibilidade. Segundo ele, seu principal 

objetivo é o de colocar o produto funcionando nas unidades, e por isso, sugere testar o 

dispositivo dentro das unidades da rede de academias, e não na UFRJ. O empreendedor 1 
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aceita então a proposta, deixando claro que o produto ainda possui alguns problemas técnicos, 

e questiona o Executivo 2 sobre com quem tratar para os testes, qual unidade realiza-los, 

dentre outras questões. 

A resposta a estes questionamentos não veio, e a partir de então o contato com o 

Executivo 2 se mostrou cada vez mais rarefeito. 1 mês após o envio do e-mail, o 

Empreendedor 1 o questiona sobre tentativas de contato por telefone, recebendo como 

resposta o pedido para que se entrasse em contato na semana seguinte. Esse se torna o último 

contato do Executivo 2, que a partir de então não responde novos e-mails e não retorna a 

nenhuma das tentativas de contato por telefone. 

Em paralelo a estas conversas, havia também uma tentativa do Empreendedor 1 em 

trazer mais pessoas para sua equipe. Havia a necessidade de conhecimentos mais 

aprofundados em educação física, desenvolvimento de softwares e design, que a dupla de 

fundadores já não conseguia atender. Foram realizadas conversas com um desenvolvedor, 

dois estudantes de Educação Física, e dois designers, sem que se obtivesse sucesso no 

recrutamento. 

No dia 17 abr. 2017, o Body View foi apresentado na turma de 2017.2 de Projeto de 

Produto, ministrada novamente pelo Docente 1. A apresentação foi filmada, e as capturas de 

tela deste vídeo estão disponíveis abaixo. Após a apresentação, o Body View foi instalado por 

algumas semanas no laboratório F109, na Garagem GetUp. O objetivo era que fossem feitos 

testes no aparelho com alunos da Escola Politécnica.  
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Figura 10 - Apresentação do Body View na turma de Projeto de Produto 2017.1. 

Fonte: Acervo pessoal do Docente 1 (2017). 

 

Para a realização dos testes, foi criado um formulário com duas tarefas a serem 

executadas pelo usuário, a partir do qual ele respondia perguntas em relação à satisfação do 

uso do Body View. As tarefas estão disponíveis a seguir, e o formulário completo pode ser 

verificado no Anexo C. 

 Tarefa 1: “Você deseja executar um exercício, no Body View, para verificar 

como este funciona. Você escolhe o exercício que mais lhe agrada, do hall de 

opções que o aparelho lhe oferece, e deve executa-lo em 3 séries de 8 a 15 

repetições. O usuário pode contar com o auxílio verbal do Moderador a todo 

momento, mas apenas quando solicitar”; 
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 Tarefa 2: “Você não tem certeza se este aparelho é melhor, então decide 

fazer, para o seu próximo exercício, uma série no espelho e outro no Body 

View. O exercício será escolhido aleatoriamente, e o usuário poderá assistir a 

um vídeo de como executa-lo corretamente. O usuário não poderá contar com 

nenhuma forma de auxílio do Moderador”. 

Ainda que estruturados em detalhe, poucos testes foram realizados pelos 

empreendedores, e os resultados acabaram nem sendo computados para análise. 

  

3.7. ÚLTIMAS ATIVIDADES 

A dupla de empreendedores ainda concorreu com o Body View a uma vaga no 

programa de mentoria e estruturação de negócios Lean Startup Program +Rio 2017
8
. O Body 

View não foi selecionado, tendo entrado na lista de espera (4ª posição) do programa. 

Ainda, em julho de 2017, a dupla realizou uma série de entrevistas presenciais com 

clientes de academias. Os Empreendedores 1 e 2 se posicionaram a frente de duas academias 

do Rio de Janeiro (Smartfit unidade Carioca, no dia 17 de julho, e Body Tech unidade Rio 

Sul, no dia 24 de julho) por algumas horas, onde abordavam os clientes que passavam. 

Segundo documento de 08 jul. 2017, “o objetivo do Guia de Entrevistas v1 é confirmar, ainda 

que inicialmente, algumas das principais hipóteses que norteiam o modelo de negócios do 

Body View. São estes:  

1) Problemas do Usuário;  

2) Segmento de Usuários Finais e Compradores Econômicos; 

3) Proposta de Valor Única; 

4) Solução; e  

9) Canais [venda e distribuição]. 

Outros fatores que fazem parte deste modelo de negócios devem ser confirmados em 

fases de descoberta posteriores, a partir dos resultados deste conjunto de entrevistas, e 

podendo já se utilizar do MVP do produto.” 

Foram realizadas mais de 30 entrevistas nestes 2 dias. Apesar do número significante 

de respostas, e da maior organização em relação às hipóteses que norteavam as perguntas, as 

entrevistas não geraram algum insight relevante para a dupla.  

                                                 
8
 O vídeo com a apresentação do Body View para o Lean Startup Program +Rio 2017 pode ser 

encontrado no link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=nCcHk2TWv_0 
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3.8. ENCERRAMENTO DO PROJETO 

O último contato entre os empreendedores por WhatsApp se deu no dia 26 jul. 2017. 

Os últimos documentos encontrados em pastas eletrônicas do Empreendedor 1 datam também 

de julho de 2017. 

A decisão de encerrar o Body View não foi oficializada em nenhum momento, mas 

aconteceu a partir da inatividade de seus fundadores, em especial o Empreendedor 1. A 

decisão não surgiu como reação a um único fator, mas vários somados. Podemos listá-los, do 

ponto de vista do Empreendedor 1, por ordem de importância: 

1) Interrupção de contato com clientes potenciais, em especial o Executivo 2; 

2) Dificuldade em conseguir formar uma equipe com maior capacidade técnica; 

3) Percepção de falta de interesse por parte do Empreendedor 2; 

4) A sala de estar da casa do Empreendedor 1 estava sem televisão, enquanto o 

Body View era testado na UFRJ. Além disso, a posição do monitor na 

vertical – pro qual ele não era feito para ser utilizado - começava a criar 

linhas de pixels mortos, o que tenderia a gerar um dano permanente no 

televisor; 

5)  Descoberta de interrupção da produção de novos Kinects
9
. 

Todos estes fatores levaram ao abandono gradual do Body View. Nenhuma nova 

atualização ou mudança foi realizada desde então. O produto, então presente no laboratório 

Garagem GetUp, foi desmontado no meio do segundo semestre de 2017. 

 

3.9. CONCEITUALIZAÇÃO DO BODY VIEW COM BASE NO 

EMPREENDEDORISMO ACADÊMICO 

É importante situar o caso aqui analisado como parte de uma categoria relevante de 

empreendimentos: o empreendedorismo acadêmico. Como citado por Hayter et al. (2018), “o 

empreendedorismo acadêmico é um veículo de desenvolvimento econômico e social crítico”. 

O Empreendedorismo acadêmico refere-se ao esforço para o estabelecimento de 

novas empresas derivadas por professores, estudantes ou pesquisadores afiliados à 

universidade (HAYTER et al., 2018). Trata-se, então, da ocorrência de fenômenos 

esporádicos de empreendedorismo concomitantes às atividades acadêmicas, essas sim naturais 

                                                 
9
“A Microsoft anunciou oficialmente que não irá mais fabricar o Kinect, acessório de captação de 

movimentos e voz lançado em 2010 com versões para o Xbox One, Xbox 360 e PC” (TECHTUDO, 2017) 
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das universidades. Algumas atividades que podem ser incluídas nesse leque são patentes, 

licenciamento de tecnologias, criação de novas firmas, facilitação de transferência tecnológica 

através de incubadores e parques científicos, e facilitação de desenvolvimento econômico 

regional (ROTHAERMEL et al., 2007).  

Pelo descrito nas seções anteriores, o Body View se enquadra em um caso de 

empreendedorismo acadêmico, objetivando a criação de uma nova firma. Todo o esforço de 

desenvolvimento do projeto se deu por, à época, estudantes de graduação da mesma 

instituição, com apoio do corpo docente. Outras características que confirmam esta afirmação 

são: 1) a ideação do projeto se deu, inicialmente, como estudo puramente acadêmico; 2) 

houve uso de equipamentos da universidade para os primeiros testes; e, 3) houve uso das 

instalações da universidade para a execução de testes. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA  

O objetivo desta seção é analisar criticamente a metodologia Lean Startup frente ao 

caso Body View, ambos apresentados anteriormente.  

Como visto, o desenvolvimento do Body View foi orientado pela metodologia de 

Ries: os conhecimentos que embasaram o projeto desta startup vieram das aulas de Projeto de 

Produto ministradas em 2016.2, onde o livro de referência era A Startup Enxuta (RIES, 2011). 

Este fato, por si só, não garante uma correta aplicação da teoria à realidade; este gap se 

apresenta e será destrinchado em detalhes. Da mesma forma, a metodologia não abarca pontos 

que seriam relevantes para o melhor desempenho dos empreendedores. Estes pontos também 

serão verificados. 

Dividiremos esta análise em duas subseções. Na primeira, será realizada uma crítica 

da prática frente à metodologia de Ries para o desenvolvimento de startups; na segunda 

subseção, teremos a crítica da metodologia frente à realidade enfrentada pelos 

empreendedores ao desenvolver o Body View.  

4.1. UMA CRÍTICA DA PRÁTICA À LUZ DO LEAN STARTUP 

Nesta subseção, analisaremos o desenvolvimento do Body View frente às várias 

características que formam a metodologia Lean Startup. Veremos como os empreendedores 

falharam na execução deste plano, o que levou à perda de foco e consequente encerramento 

do projeto. 

A condução desta análise será feita a partir de sete questões que exemplificam o 

pensamento de Ries em seu livro. Compararemos cada questão com a prática ocorrida no 

desenvolvimento do Body View, categorizando-a em função do cumprimento da teoria. Estas 

questões estão descritas no quadro a seguir. 
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Quadro 3 – Síntese das principais questões trazidas por Ries em A Startup Enxuta (2011). 

 

Fonte: O autor (2020).  

 

4.1.1. Conceito 

As características do Body View fazem deste um exemplo de startup como 

preconizado por Ries - startups são organizações que se ocupam da criação de novos produtos 

e serviços, onde não há um modelo de negócios previamente validado. Os empreendedores se 

ocuparam da criação de um produto inovador para o mercado brasileiro de academias; não 

existem casos de “espelhos inteligentes” no Brasil aplicados para o feedback de exercícios 

físicos. Mesmo no campo internacional o conceito é novo, como demonstrado pela também 

startup americana SmartSpot. 

A proposta de valor que caracteriza o Body View não estava provada, assim como 

outros pontos relevantes para o modelo de negócios. Apesar de se ter uma solução 

(sensoriamento corporal e feedback em tempo real) aplicada a um problema (dificuldade na 

execução correta de exercícios físicos), não se sabia qual seria o melhor público-alvo, por 

exemplo. Seriam praticantes de musculação avançados, ou iniciantes em musculação? Pessoas 

TÓPICO QUESTÃO O QUE DIZ A TEORIA (LEAN STARTUP)?

Conceito
O que define uma 

startup?

Startups são organizações que se ocupam da criação de novos produtos e serviços, 

onde não há um modelo de negócios previamente validado.

Hipóteses

Qual deve ser o ponto 

de partida para o 

desenvolvimento de 

uma startup?

Saltos de fé são hipóteses que constituem o núcleo de inovação da organização. 

Duas das hipóteses mais críticas que uma startup possui são 1) as hipóteses de valor 

e 2) as hipóteses de crescimento. Uma boa forma de comunicar os saltos de fé é 

através de analogias com outro modelos de negócio.

Testes

Quais foram os testes 

executados para o 

desenvolvimento da 

startup?

Hipóteses devem ser testadas sendo colocadas sobre condições reais, no contato 

com clientes e situações de verdade. Para isso, devem ser criados produtos que 

sirvam de objeto para estes testes. Estes produtos são chamados de MVPs.

Produto

O MVP cumpriu o seu 

papel como validador 

das hipóteses mais 

críticas do negócio?

O objetivo de um MVP não é ser uma primeira versão de um produto final, e sim, 

ser o objeto de validação de hipóteses, que permita à startup se estruturar e ganhar 

tração para o desenvolvimento posterior de um produto final.

Dados

Os dados obtidos em 

testes foram úteis para 

o aprendizado 

validado?

A contabilidade de inovação preza por encontrar as métricas certas, que indiquem a 

evolução da startup dentro de seu mercado. 

Ciclo Construir-Medir-

Aprender

Qual o motor de 

crescimento de uma 

startup?

A validação do modelo de negócios acontece em ciclos, cristalizando a visão do 

empreendedor sobre a organização. Startups devem se estruturar para executar estes 

ciclos de aprendizado com o máximo de velocidade e mínimo de desperdício 

possível. Cada ciclo nasce a partir de uma ideia, que direciona a construção de um 

produto, e que por sua vez gera dados direcionados para a validação de hipóteses e 

construção de novas ideias.

Pivots

Os empreendedores 

tomaram a decisão de 

pivotar corretamente?

Quando o empreendedor verifica que determinada hipótese do negócio não é correta, 

sua decisão deve ser a de mudar o rumo estratégico da startup. Com isso, pode 1) 

assumir novas hipóteses e resolver testa-las, ou 2) abandonar o plano da startup e 

encerra-la.
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de meia idade, idosos, com maior dificuldade na execução dos movimentos, ou jovens, com 

maior disposição para progressão de carga e execução de exercícios complexos?  

Da mesma forma, não havia validação para quem seriam os compradores-alvo 

(academias de grande, médio, ou pequeno porte, franquias ou unidades próprias, boxes de 

exercícios funcionais, etc), qual seria o modelo de pagamentos (venda do produto, aluguel, 

pagamento inicial + recorrência, etc.), estrutura de custos, modelos de distribuição, dentre 

outros fatores que constituem o modelo de negócios. 

Essa incerteza em relação a melhor forma de se conduzir o negócio é característica 

de startups, que terão como objetivo a validação destes pontos. Outra característica é a busca 

pela construção de um produto inovador, que ofereça novas e melhores soluções para 

problemas conhecidos. Por esse motivo, é possível afirmar que o Body View se encaixa na 

definição de startup apresentada por Ries. 

 

4.1.2. Hipóteses 

A ideia original do Body View surge com o contato por rede social entre os 

empreendedores. Recapitulando a primeira descrição do produto, enviada do Empreendedor 1 

para o Empreendedor 2: “Seria um "personal trainer digital", mas focado na melhoria da 

postura dos praticantes de musculação em exercícios livres”; “Qnd vc sentisse q estava 

fazendo algo errado, ou n soubesse como fazer, vc iria até a área do equipamento e ele lhe 

ofereceria correções”. 

Na primeira frase, identifica-se uma analogia que define a proposta de valor, e que 

acompanhará todo o projeto do Body View: “personal trainer digital”. É a partir desta 

proposta de valor que os empreendedores buscam referências para o projeto, e encontram na 

startup americana SmartSpot a inspiração necessária. Em relação ao SmartSpot, é possível 

traçar uma segunda analogia que seria usada posteriormente para a descrição do Body View: 

“SmartSpot brasileiro”. 

Quadro 4: Analogias que embasam o Body View. 

 

Fonte: O autor (2020).  

 

Analogia 1: Personal trainer digital

Analogia 2: SmartSpot brasileiro
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O SmartSpot funcionava como um espelho inteligente para academias, que oferecia 

feedback em tempo real para os praticantes de exercícios livres. Esse modelo foi replicado 

para o Body View; a partir disso, deriva-se a seguinte proposta de valor: praticantes de 

musculação sentem dificuldades em executar exercícios livres, e contariam com uma solução 

tecnológica no modelo “espelho inteligente” para o auxílio de seus movimentos.  

Esta proposta de valor pode ser considerada um “salto de fé”: uma ideia inovadora, 

que, se verdadeira, garante tanto o sucesso estrondoso do empreendimento como, se falsa, 

decreta o seu fracasso. Identificaremos essa hipótese pela sigla H0. Outros dois saltos de fé 

estão implícitos nesse modelo de negócios: H1) sobre a disposição de compradores 

(academias) em adquirirem o produto; e H2) sobre a capacidade técnica do produto em 

solucionar o problema definido. 

Quadro 5- Hipóteses críticas para o Body View. 

 

Fonte: O autor (2020).  

A hipótese H0 trata da hipótese de valor do Body View para os usuários finais. 

Praticantes de musculação realmente necessitam de auxílio para a execução de exercícios 

livres? E, qual a necessidade de um novo aparelho, dado que esta necessidade é satisfeita 

atualmente por personal trainers ou, na ausência destes, espelhos? Os praticantes se 

acostumarão com essa nova forma de fazer exercícios? O que a hipótese H0 diz é que existe 

sim essa necessidade, e que tanto os espelhos são insuficientes para garantirem uma boa 

execução de movimentos, quanto personal trainers são custosos. Por isso, o Body View seria 

uma solução melhor para ambos os casos. 

A hipótese H1, por sua vez, sustenta que as academias se disporiam a adquirir e 

oferecer aos seus clientes um equipamento inovador, potencial substituto de personal trainers 

nos ambientes de treino. O ganho que o Body View ofereceria a esses negócios viria tanto de 

satisfação de seus clientes quanto da diminuição dos custos relacionados aos profissionais de 

educação física. A hipótese carrega consigo ainda outras dúvidas, como quais tipos de 

academias melhor se adaptariam ao Body View, e se não seria possível também a 

comercialização do produto a pessoas físicas. Todo o esforço de contato com os empresários 

pela internet se deu na tentativa de validar esta hipótese o mais rápido possível.  

HIPÓTESE DESCRIÇÃO

H0
Hipótese de valor 

(clientes finais)

Praticantes de musculação sentem dificuldades na execução de exercícios livres. Por isso, 

buscariam no Body View o auxílio necessário para a melhor execução dos movimentos.

H1
Hipótese de valor 

(academias)

Academias se disporiam a adquirir o Body View, buscando a satisfação de seus clientes e 

diminuição de custos com profissionais de educação física.

H2 Hipótese técnica
O Body View é capaz de emular o feedback oferecido por um personal trainer de forma 

efetiva, através da tecnologia Kinect.
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H0 e H1 são duas hipóteses semelhantes por serem ambas propostas de valor - tratam 

da disposição de um público-alvo em consumir (e pagar) por um produto ou serviço -, ainda 

que direcionadas a grupos diferentes. H0 é uma proposta de valor voltada para clientes finais, 

que usarão o Body View em academias e serão os beneficiários finais da solução que ele 

oferece. H1 também é uma proposta de valor, mas voltada para as academias, que pagarão 

pela oportunidade de oferecer o Body View a seus clientes – obtendo em troca satisfação 

desses clientes e a diminuição de custos com profissionais de educação física. 

Já H2 trata da possibilidade de um “espelho inteligente”, que conseguiria auxiliar em 

treinos de musculação com a mesma efetividade de um personal trainer – dentre outras 

coisas, oferecendo a postura correta para o praticante de musculação, garantindo a segurança 

de seus movimentos e comunicando de forma clara e direcionada o feedback ao praticante.  

Nos primeiros meses de desenvolvimento do projeto, os empreendedores dedicaram 

a maior parte do seu tempo no estudo sobre esta hipótese; entendendo o funcionamento da 

tecnologia Kinect, desenvolvendo protótipos e realizando testes restritos em ambiente 

controlado. Este esforço seguiu até a construção do MVP (Beta 0.06), a partir do qual os 

empreendedores se convenceram de que tinham um produto mínimo para testes ampliados.  

Ries defende que duas das hipóteses mais importante de um modelo de negócios 

sejam 1) a hipótese de valor, e 2) a hipótese de crescimento. Enquanto a primeira se ocupa da 

disposição dos clientes em usar e pagar pelo produto, a segunda se ocupa de determinar o 

modelo de expansão comercial do negócio. 

No Body View, a hipóteses H0 e H1 se ocupam de satisfazer a hipótese de valor. A 

hipótese de crescimento, por sua vez, não foi desenvolvida. É possível justificar sua ausência, 

dado que não seria possível fazer qualquer teste de crescimento sem que o Body View fosse 

testado por clientes reais. O fato de este ser um produto complexo, com altos custos para 

montagem, também contribuiu para a postergação da construção de qualquer hipótese de 

crescimento. 

Hipóteses técnicas, por sua vez, como exemplificadas por H2, não são citadas por 

Ries. Pode-se inferir que a preocupação do autor estava mais em possibilitar a construção de 

soluções úteis e escaláveis, e menos com a forma como estas soluções seriam desenvolvidas. 

É possível dizer que o Body View partiu de ideias bem estruturadas, construindo 

analogias que facilitassem na comunicação do produto e definindo qual o seu salto de fé. 

Porém, por direcionar esforços para uma de duas hipóteses que Ries traz como essenciais, 
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podemos dizer que os empreendedores seguiram apenas em partes as recomendações para o 

desenvolvimento de hipóteses críticas. 

 

4.1.4. Testes 

Diversos testes foram realizados para que se chegasse à avaliação das hipóteses 

descritas anteriormente. Alguns usaram de um protótipo desenvolvido especialmente para 

estes testes (o MVP), enquanto outros foram feitos de forma menos formal. Os testes seguem 

a seguir, e serão detalhados um a um: 

 Teste 1: Conversa com os Executivos 1 e 2; 

 Teste 2: Inmail LinkedIn para gestores de academias, com vídeo do 1º 

protótipo Body View; 

 Teste 3: Testes presenciais no laboratório Garagem GetUp; 

 Teste 4: Entrevista com clientes de academias do Rio de Janeiro. 

4.1.4.1. Teste 1 

O primeiro teste surge por acaso, como forma de um dos empreendedores validar a 

ideia de um “SmartSpot brasileiro”. Sem nenhum modelo técnico ou estratégico pronto, o 

Empreendedor 1 entrou em contato com o Executivo 1, sem expectativas de retorno. A 

resposta, porém, veio, e propunha a continuação da conversa com o Executivo 2, um de seus 

diretores. 

Na conversa com o Executivo 2, o Empreendedor 1 buscava “embasamento de 

mercado pra continuar com o projeto”; ou seja, validação para a proposta de valor da startup. 

A resposta do Executivo 2 foi direta: “Sim ... o feedback é positivo (...) Me contate 

novamente quando você ver algo mais próximo do final. Quero conhecer essa iniciava de 

perto”. 

Esta troca de mensagens pode ser considerada um indicativo de validação da 

hipótese H1, que trata sobre a disposição de academias em consumir o produto. Respondendo 

por uma das maiores redes de academias da América Latina, a resposta do Executivo 2 foi 

considerada suficiente naquele momento, principalmente se considerarmos a ausência de 

produto físico naquele momento. Além disso, o fato de nenhuma linha de código ter sido 

escrita antes da validação é um sinal de economia de recursos, tão caro à metodologia Lean 
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Startup. Quando os protótipos começaram a ser construídos, já contavam com uma ratificação 

valiosa. 

4.1.4.2. Teste 2 

Ainda que já contassem com uma validação, os empreendedores fizeram novo 

contato com outros gestores de academias por LinkedIn. O segundo teste contava com e-mail 

padrão e vídeo da primeira versão do protótipo, apresentando a tecnologia. O objetivo era que 

fosse feito um MVP por vídeo, apresentando o conceito do produto e avaliando a hipótese de 

valor em função do número de respostas. 

Este teste apresentou duas características negativas, sendo elas: 1) não era de todo 

necessário, dado que a validação de clientes finais continuava pendente, e já havia ocorrido 

uma validação preliminar com o Executivo 2, e; 2) os vídeos enviados no corpo do e-mail 

eram de baixa qualidade, oferecendo mais uma demonstração técnica do uso do Kinect e 

menos uma proposta de valor para as academias.  

Apesar da baixa qualidade dos vídeos, houve resposta de 2 em cada 10 contatados. 

Por outro lado, isso não se refletiu em perpetuação do relacionamento; no melhor dos casos, 

houve uma troca de três e-mails com o contato respondente.  

Até aquele momento, os testes 1) e 2) eram suficientes para a validação da proposta 

de valor com as academias (H1). O foco então deveria passar a ser a validação das hipóteses 

H0 e H2, ambas envolvendo validação com usuários finais. 

4.1.4.3. Teste 3 

Ao finalizar o vídeo teste da última versão do Body View (Beta 0.06), os 

empreendedores entraram em contato por e-mail com o Executivo 2. O objetivo do contato 

era não só demonstrar as capacidades do recém-construído MVP, mas principalmente buscar 

espaço para teste com clientes reais. Como dito por Ries, “startups precisam de contato 

extensivo com consumidores potenciais para entendê-los, então levante da cadeira e vá 

conhece-los”.  

A ideia dos empreendedores era criar um ambiente de treinos de musculação aberto 

para a comunidade da UFRJ. A mensagem foi respondida uma semana depois, com 

devolutiva positiva. O Executivo 2 disponibilizaria os aparelhos, mas fazia outra sugestão aos 

empreendedores: que testassem o Body View em uma academia de sua rede. 
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Esta seria a oportunidade ideal para a validação da proposta de valor com clientes 

finais. A possibilidade de testar o Body View em uma academia de uma das maiores redes da 

América Latina seria uma grande oportunidade para os empreendedores. Seus efeitos seriam 

positivos não só para a validação da proposta de valor, mas também para a publicidade do 

dispositivo (ter o Body View relacionado a uma rede de academias estabelecida), e 

possibilidade de relacionamento comercial com a rede.  

Porém, de forma não explicada, o Executivo 2 parou de responder aos contatos, 

deixando em aberto a possibilidade de execução destes testes. Em algum tempo, ele já não 

responderia a nenhum dos contatos feitos pelos empreendedores. Essa evolução dos fatos 

impactou negativamente a moral dos empreendedores, que tiveram de buscar outros meios 

para a realização de testes presenciais. 

Dentre as possibilidades disponíveis, a execução de testes dentro da UFRJ se 

mostrou a melhor possibilidade, como já havia sido pensado. Porém, ao invés de os testes 

aconteceram em um ambiente público e de grande movimentação, os empreendedores 

resolveram por realiza-los no laboratório Garagem GetUp, de apoio ao empreendedorismo na 

Poli UFRJ. Os resultados do teste seriam obtidos através de um formulário (Anexo B), 

construído para avaliar a satisfação dos usuários com a experiência de uso do Body View. 

Essa decisão não se mostrou acertada, pois limitou sobremaneira o viés realista dos 

testes. Apenas pessoas convidadas podiam ter acesso ao laboratório, e nem todos os horários 

estavam disponíveis. Ainda, os convidados em sua maioria não tinha experiência em 

academias. Apesar de terem sido executados algumas dezenas de testes, eles não deixaram 

nenhum insight relevante que ajudasse a validar a proposta de valor. 

4.1.4.4. Teste 4 

O último teste foi realizado por meio de uma pesquisa de campo, em frente a duas 

academias do Rio de Janeiro. De pranchetas nas mãos, os empreendedores entrevistaram em 

torno de 30 pessoas, questionando-as sobre seus hábitos de treino. O objetivo era entender se 

havia real necessidade de um aparelho que às ajudasse na execução de exercícios livres. 

Assim como o teste anterior, estas entrevistas não geraram insights relevantes, não havendo 

nenhum documento que consolide e analise estes resultados. 

Este último teste pode ser considerado um desperdício de recursos, do ponto de vista 

da metodologia Lean Startup. Seriam relevantes antes da construção do MVP, onde ainda era 

necessário obter alguma validação antes que fosse gasta energia no desenvolvimento de um 
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produto. Com o MVP pronto, porém, os testes deveriam partir do seu uso. Ainda que a 

opinião dos clientes sobre o problema a ser resolvido seja relevante, um MVP propõe 

soluções a problemas que nem os próprios clientes conhecessem. Entrevistas não conseguem 

abarcar esta subjetividade. 

Quadro 6 – Comparação entre os testes realizados para o Body View. 

 

Fonte: O autor (2020).  

Confrontando os testes realizados com a metodologia, temos que nenhum deles 

seguiu efetivamente com o que é preconizado por Ries: testes em condições reais, no contato 

com clientes e situações de verdade.  

O Teste 3 foi o que mais se aproximou dessa definição, colocando pessoas aleatórios 

para serem testadas com o MVP. Apesar disso, o teste falhou em oferecer uma situação 

realística – ele foi realizado em laboratório, com usuários não acostumados a exercícios de 

musculação. O teste não gerou qualquer insight sobre as hipóteses testadas, tendo pouca 

contribuição para o modelo de negócios. 

O Teste 2 foi estruturado para usar um MVP por vídeo como objeto de análise. O 

vídeo com o protótipo em funcionamento tinha o objetivo de gerar opiniões sobre a proposta 

de valor do produto para os gestores de academias contatados. Apesar disso, falhou em 

oferecer um vídeo de qualidade, e igualmente gerou poucas respostas relevantes sobre o 

modelo de negócios. 

Em contrapartida aos testes acima citados, o Teste 1 contou apenas com uma 

conversa entre os empreendedores e os executivos, enquanto o Teste 4 se constituiu como 

uma pesquisa. Nenhuma destas modalidades de ação é citada por Ries como testes válidos, 

por não serem situações de uso do produto. Interessante notar que, apesar disso, o Teste 1 foi 

o que gerou mais informações relevantes aos Empreendedores.  

Dada a avaliação conjunta dos testes frente ao Lean Startup, podemos afirmar que os 

empreendedores não seguiram os direcionamentos da teoria para este tópico. 

TESTE DESCRIÇÃO
HIPÓTESE 

ALVO

CORRESPONDÊNCIA COM 

A METODOLOGIA

Teste 1 Conversa com os Executivos 1 e 2 H1 Baixa

Teste 2
Inmail LinkedIn para gestores de academias 

com vídeo do 1º protótipo Body View
H1 Média

Teste 3
Testes presenciais no laboratório Garagem 

GetUp
H0, H2 Média

Teste 4
Entrevista com clientes de academias do Rio 

de Janeiro
H2 Baixa



 

44 

 

4.1.5. Produto 

Dois protótipos de testes foram desenvolvidos pela dupla de empreendedores. O 

primeiro não pode ser considerado um MVP, uma vez que tinha um propósito meramente 

acadêmico, e não objetivava ser testado com clientes reais.  

O segundo protótipo foi desenvolvido no início de 2017, a partir dos conhecimentos 

adquiridos com a versão anterior. Usando um suporte para TVs em posição vertical, uma TV 

de 42’’ (retirada da sala da casa de um dos empreendedores), e um sensor Kinect for Xbox 

One recém-adquirido, a primeira versão do Body View foi construída. As principais 

características tratadas na metodologia para MVPs aparecem nessa versão do Body View:  

 Sua concepção oferecia uma ideia de qual era o produto idealizado pelos 

empreendedores, ainda que com pouco detalhamento e algum improviso em 

sua construção (por exemplo, com o sensor sendo preso à estrutura com fita 

3M); 

 Permitia que pessoas reais testassem o produto em situações reais de treino; 

 Possuía apenas os recursos estritamente necessários para a validação de sua 

proposta e valor – auxílio para seis exercícios simples, contador de tempo e 

contador de repetições, e; 

 Foi construído de maneira ágil, em menos de 15 dias (desde o recebimento do 

sensor Kinect até o upload do vídeo teste do Body View, se passaram pouco 

mais de dois meses). 

O MVP foi construído com o objetivo de testar hipóteses com pessoas reais. Como 

vimos na subseção anterior, porém, os testes não foram executados de forma efetiva, não 

gerando resultados relevantes para o modelo de negócios. Apesar disso, o MVP em si foi 

construído dentro das características preconizadas pela teoria, de forma ágil e direcionada 

para validação da hipótese de valor. 

Dada as características acima citadas, podemos dizer que os empreendedores 

seguiram o Lean Startup na construção de seu MVP. 
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4.1.6. Dados 

Ries traz a importância de dados relevantes para a validação do modelo de negócios 

de uma startup. Esses dados devem ser obtidos através de testes, utilizando de MVPs. Vimos 

que os empreendedores desenvolveram o MVP, mas falharam em executar os testes com ele.  

O Teste 3 foi estruturado para usar do MVP para validar a satisfação de clientes reais 

com o uso do Body View, incluindo formulário de verificação. Apesar disso, como citado 

anteriormente, o teste não conseguiu emular as condições reais de uma academia, levando a 

dados irrelevantes. 

No Teste 4, a expectativa era avaliar apenas a hipótese de valor, através de pesquisa 

na porta de academias. A informação principal buscada era se os praticantes de exercícios 

sentiam dificuldade na execução de exercícios livres, condição necessária para a existência do 

Body View. Esse teste novamente não gerou resultados relevantes, tanto por falha em tabular 

os resultados quanto por desinteresse dos empreendedores com o projeto naquele momento. 

Os testes anteriores 1 e 2, por sua vez, trouxeram dados qualitativos, que ajudaram os 

empreendedores a validar superficialmente a H1. Apesar dos resultados, ficou pendente uma 

avaliação mais ampla desta hipótese, que não voltou a ser testada após isso. 

Os empreendedores ficaram distantes do que Ries trata como contabilidade de 

inovação. Não foi possível encontrar com os testes “as métricas certas, que indiquem a 

evolução da startup dentro de seu mercado” (RIES, 2011). Por esse motivo, é possível dizer 

que, em relação à obtenção e uso de dados, os empreendedores não cumpriram com a previsão 

do Lean Startup. 

 

4.1.7. Ciclo Construir-Medir-Aprender 

Ries defende que o modelo de negócios de uma startup seja validado por ciclos, em 

que cada um cristaliza o aspecto mais crítico do modelo de negócios. Cada ciclo passa por 

uma ideia original, que alimenta a construção de um produto mínimo, e este deve ser usado 

para medir a eficácia da hipótese testada através de dados obtidos com teste. Estes dados 

levam a um aprendizado sobre o modelo de negócios, que realimenta o ciclo com novas 

ideias. 

Vemos que os empreendedores partiram de uma ideia bem definida – o “salto de fé” 

-, e abriram este em três hipóteses críticas. Houve a construção de um MVP, suficiente para 

testes com clientes reais. Apesar disso, os testes foram executados de forma falha, a maioria 
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deles nem ao menos usando o MVP. E por isso, não foi possível extrair dados relevantes que 

levassem a um maior aprendizado do modelo de negócios. 

Quadro 7 – Passos do ciclo Construir-Medir-Aprender. 

 

Fonte: O autor (2020).  

Pelo fato de iniciarem o ciclo de maneira correta, mas não conseguirem finalizá-lo, é 

possível dizer que os empreendedores seguiram apenas em partes a teoria de Ries sobre o 

ciclo Construir-Medir-Aprender. 

 

4.1.8. Pivots 

Com a não execução de testes válidos, não foi possível concluir o ciclo Construir-

Medir-Aprender em curso. Sem conclusão, a tomada de decisão dos empreendedores ficou 

apartada; não havia como decidir a necessidade ou não de mudanças no modelo de negócios, 

mais conhecidas como pivots. 

Sem encontrar novos caminhos de atuação, com diversos problemas citados na 

sessão 3.8, a equipe decidiu encerrar o projeto Body View. Sem uma medição válida de seu 

desempenho estratégico, não foi possível encerrar o projeto respondendo à questão para 

“pivotar, perserverar, ou encerrar?”. A decisão de encerramento foi tomada sem critérios 

técnicos, ficando em aberto o potencial comercial do Body View. 

Com o encerramento do Body View ocorrendo sem uma avaliação consistente, é 

possível dizer que a startup falhou em realizar um pivot apropriado, como tratado por Ries. 

 

4.1.9. Consolidação dos resultados 

O Lean Startup direcionou, desde o início, as ações dos empreendedores 

responsáveis pelo Body View. Isso não foi suficiente para que aplicassem todos os principais 

conceitos do método no desenvolvimento do negócio. A idealização do negócio e estruturação 

PASSO DESCRIÇÃO
EXECUÇÃO 

VÁLIDA?

Ideias

Salto de fé: praticantes de musculação sentem dificuldades em 

executar exercícios livres. Por isso, buscariam no Body View o 

auxílio necessário para a melhor execução dos movimentos.

SIM

Produto
Protótipo Beta 0.06, com opção de execução de 6 exercícios, 

contador de tempo e de repetições.
SIM

Dados Não obtidos NÃO
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de seus pontos mais críticos ocorreu de forma assertiva; os empreendedores sabiam quais os 

pontos que primeiro haveriam de ser postos sob escrutínio. As dificuldades começaram na 

execução dos testes.  

O Teste 3, que deveria ser a principal avaliação deste ciclo de aprendizado, 

colocando o MVP frente a clientes reais, não foi realizado de forma satisfatória. Isso levou a 

falhas na obtenção de dados relevantes, e na posterior tomada de decisão sobre quais os 

caminhos que poderiam ser seguidos com o negócio. O encerramento do projeto ocorreu sem 

qualquer avaliação desse tipo, deixando em aberto o potencial do modelo de negócios. 

Quadro 8 – Síntese dos resultados obtidos com a crítica da prática. 

 

Fonte: O autor (2020).  

O quadro 8 sintetiza o cruzamento entre teoria e prática. Cada questão foi avaliada de 

forma qualitativa, em função do cumprimento da teoria (Sim; Em partes; Não).  

Para uma avaliação global desta análise, podemos oferecer um valor quantitativo 

para cada resultado (Sim = 3; Em partes = 2; Não = 1). Fazendo a média simples entre os 

tópicos, chegamos a um resultado R = 1,86. Esta forma de avaliação considera todos os 

tópicos com a mesma importância para o desenvolvimento de um negócio, o que pode ser 

TÓPICO QUESTÃO O QUE DIZ A TEORIA (LEAN STARTUP)?
COMO OCORREU NA PRÁTICA (BODY 

VIEW)?

CUMPRIU COM O 

PREVISTO NA 

TEORIA?

Conceito
O que define uma 

startup?

Startups são organizações que se ocupam da criação de 

novos produtos e serviços, onde não há um modelo de 

negócios previamente validado.

Os empreendedores se ocuparam da criação de 

um produto inovador para o mercado brasileiro 

de academias. Não existia validação em sua 

proposta de valor, assim como para vários 

outros fatores que constituem o modelo de 

negócios.

SIM

Hipóteses

Qual deve ser o ponto de 

partida para o 

desenvolvimento de uma 

startup?

Saltos de fé são hipóteses que constituem o núcleo de 

inovação da organização. Duas das hipóteses mais 

críticas que uma startup possui são 1) as hipóteses de 

valor e 2) as hipóteses de crescimento. Uma boa forma 

de comunicar os saltos de fé é através de analogias com 

outro modelos de negócio.

Hipótese de valor definida, enquanto hipótese de 

crescimento não.

Body View como um "personal trainer digital", 

ou "SmartSpot brasileiro".

EM PARTES

Testes

Quais foram os testes 

executados para o 

desenvolvimento da 

startup?

Hipóteses devem ser testadas sendo colocadas sobre 

condições reais, no contato com clientes e situações de 

verdade. Para isso, devem ser criados produtos que 

sirvam de objeto para estes testes. Estes produtos são 

chamados de MVPs.

Foram realizados quatro diferentes testes, dos 

quais apenas um foi feito com o uso 

propriamente dito do MVP por clientes.

NÃO

Produto

O MVP cumpriu o seu 

papel como validador das 

hipóteses mais críticas do 

negócio?

O objetivo de um MVP não é ser uma primeira versão 

de um produto final, e sim, ser o objeto de validação de 

hipóteses, que permita à startup se estruturar e ganhar 

tração para o desenvolvimento posterior de um produto 

final.

O MVP foi construído em um curto espaço de 

tempo, oferencendo tão somente as 

funcionalidades necessárias para a validação de 

sua proposta de valor.

SIM

Dados

Os dados obtidos em 

testes foram úteis para o 

aprendizado validado?

A contabilidade de inovação preza por encontrar as 

métricas certas, que indiquem a evolução da startup 

dentro de seu mercado. 

Não foram obtidos dados relevantes com os 

diferentes testes realizados.
NÃO

Ciclo Construir-

Medir-Aprender

Qual o motor de 

crescimento de uma 

startup?

A validação do modelo de negócios acontece em ciclos, 

cristalizando a visão do empreendedor sobre a 

organização. Startups devem se estruturar para executar 

estes ciclos de aprendizado com o máximo de 

velocidade e mínimo de desperdício possível. Cada 

ciclo nasce a partir de uma ideia, que direciona a 

construção de um produto, e que por sua vez gera 

dados direcionados para a validação de hipóteses e 

construção de novas ideias.

Houve dedicação na execução de um ciclo 

Construir-Medir-Aprender, iniciado com a 

idealização do Body View e construção do 

MVP. O ciclo foi interrompido sem a obtenção 

de dados relevantes, e sem que houvesse o 

direcionamento para novas ideias e caminhos 

(pivot).

EM PARTES

Pivots

Os empreendedores 

tomaram a decisão de 

pivotar corretamente?

Quando o empreendedor verifica que determinada 

hipótese do negócio não é correta, sua decisão deve ser 

a de mudar o rumo estratégico da startup. Com isso, 

pode 1) assumir novas hipóteses e resolver testa-las, ou 

2) abandonar o plano da startup e encerra-la.

Os testes foram interrompidos antes que a 

startup pudesse ter dados suficientes que 

embasassem qualquer decisão para o seu futuro.

NÃO
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objeto de críticas. Apesar disso, o cálculo confirma, de forma simplificada, a avaliação 

anterior. Houve um cumprimento parcial da teoria, com sucesso nos primeiros tópicos – 

idealização do negócio, construção de hipóteses, e construção do MVP -, e falha nos 

posteriores - realização de testes, obtenção de dados relevantes, e realização de um pivot 

efetivo. 

 

4.1.10. Reflexão sobre possibilidades de atuação 

É dado que o Body View não foi bem sucedido em validar seu modelo de negócios, 

assim como foi bem sucedido apenas em partes na execução da metodologia Lean Startup. 

Apesar disso, cabe aqui um exercício de quais deveriam ter sido as ações executadas pelos 

empreendedores para a correta aplicação da metodologia no projeto. É de se notar que essa 

correta aplicação não garantiria o sucesso da startup, dado que a metodologia não se propõe a 

esse tipo de garantia; ainda assim, levaria a startup mais longe, e traria mais segurança aos 

empreendedores na tomada de decisões como “pivotar ou perseverar”, ausência que levou ao 

fim abrupto do projeto. 

Três dos critérios analisados não foram seguidos pelos empreendedores: 1) Testes, 2) 

Dados, e 3) Pivots. A falha de cada um destes levou ao insucesso do critério posterior. O 

primeiro foi causado pelo fato de os empreendedores não conseguirem ter encontrado um 

espaço de treino capaz de simular o ambiente de uma academia. O segundo ocorreu em 

decorrência do primeiro, uma vez que, sem testes, não foi possível obter dados relevantes 

acerca do valor oferecido aos clientes, impossibilitando a análise da hipótese de valor. A não 

ocorrência do terceiro critério foi ocorrência natural de falha com os dois anteriores. 

Para que “testes reais com clientes reais” pudessem ter acontecido de forma efetiva, 

os empreendedores necessitariam de um espaço de treino real, com fluxo de clientes 

habituados aos treinos, e equipamentos disponíveis para sua execução. Algumas alternativas 

para a obtenção de espaços de treino seriam: 

 Espaços comerciais de treino em funcionamento, cedidos por terceiros; 

 Aluguel de espaços comerciais de treino em funcionamento; 

 Montagem de espaços de treino próprios. 

A primeira alternativa foi tentada através do contato com os Executivos. Após sua 

falha, contudo, os empreendedores não continuaram com novas tentativas de conseguir um 

espaço cedido, muito pela ausência de a quem recorrer. Uma nova oportunidade de seção 
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exigiria que os empreendedores obtivessem uma rede de contatos efetiva no setor de 

academias, fator inexistente naquele momento. A segunda e terceira alternativas dependeriam 

de recursos a serem aplicados, ou no aluguel do espaço, ou na construção de um espaço 

efetivo e posterior ativação do público-alvo. É importante notar que, para qualquer um dos 

casos, seria necessária a existência de recursos – sociais e/ou financeiros -, não disponíveis 

pelos empreendedores naquele momento. 

Apesar disso, considerando que os empreendedores conseguissem sim realizar seus 

testes de forma efetiva, quais dados deveriam ser obtidos para a realização do ciclo Construir-

Medir-Aprender? Como tratado anteriormente, três hipóteses sustentavam o modelo de 

negócios do Body View: 

 H0 - Hipótese de valor para clientes finais; 

 H1 - Hipótese de valor para academias; 

 H2 - Hipótese técnica. 

Como Ries trata, cada ciclo de feedback loop deve ser feito para a hipótese mais 

crítica; neste momento, a hipótese de valor H0 – “Praticantes de musculação sentem 

dificuldades na execução de exercícios livres, e por isso, buscariam no Body View o auxílio 

necessário para a melhor execução dos movimentos”. 

A validação de H0 se daria no momento em que fosse provado que praticantes de 

musculação, no ato da execução de exercícios livres, prefeririam usar o Body View como 

ferramenta de auxílio - em detrimento de “concorrentes”, como o espelho. Um primeiro 

indicador resulta disso: % de clientes que escolhem o Body View para a execução de 

exercícios livres. A partir desse, depreende-se outro, tratando da satisfação do cliente com o 

uso do aparelho: % de clientes que voltam a utilizar o Body View.  

Ambos os indicadores são simples, diretos em demonstrar o seu resultado, e fáceis de 

serem avaliados. Apesar disso, seria importante realizar a análise para diferentes públicos-

alvo (com quebras do público em quesitos como idade, sexo, objetivo com a prática da 

musculação e expertise de treino, por exemplo), a fim de encontrar aquele que melhor 

absorvesse o valor gerado pelo aparelho, e também considerando as diferenças entre 

exercícios e movimentos executados (alguns poderiam ser melhor executados no aparelho, 

outros pelo espelho).  

Por fim, o fechamento do ciclo Construir-Medir-Aprender se daria com a avaliação 

de pivotar ou perserverar, que viria de forma natural a partir da análise dos dados obtidos. 

Estes dados alimentariam o próximo ciclo, em caso de sucesso, ou a decisão apaziguada de 
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interrompimento do projeto por ausência de validação da hipótese de valor. Se dando o 

primeiro caso, o MVP construído e o espaço de treino poderiam continuar a ser utilizados 

para a avaliação de H2, e os próprios dados obtidos anteriormente poderiam ser utilizados 

para a avaliação de H1, sendo aplicados como insumo de venda da proposta para as 

academias. 

 

4.2. CRÍTICAS À METODOLOGIA 

Na seção anterior, realizamos a crítica da prática a partir de sete tópicos que 

exemplificam a metodologia Lean Startup. Nesta seção, retomaremos a estes mesmos tópicos, 

para uma tentativa de avaliação da eficácia da metodologia, feita a partir do caso estudado. O 

objetivo será confirmar ou descartar o impacto de cada um dos tópicos analisados no 

resultado da startup. 

Veremos como, apesar do Lean Startup ter orientado a ação dos empreendedores, 

apenas dois dos sete tópicos tratados puderam ser validados de forma efetiva pelo caso 

estudado. A ausência de testes efetivos com o MVP, apontada na seção 4.1.4, impediu a 

validação de todos os tópicos que deste dependessem.  

Quadro 9 – Análise crítica sobre a teoria Lean Startup, com base no caso Body View. 

 

Fonte: O autor (2020).  

Os tópicos “Testes” e “Produto” dependeriam da execução de testes a partir de um 

MVP para a avaliação da teoria, o que não foi feito de forma eficiente. Para a avaliação do 

tópico “Dados”, seria necessário a obtenção de dados relevantes com estes mesmos testes 

realizados com MVPs. E os últimos dois tópicos, “Ciclo Construir-Medir-Aprender” e 

TÓPICO O QUE DIZ A TEORIA (LEAN STARTUP)? VALIDAÇÃO PRÁTICA?

Conceito
Startups são organizações que se ocupam da criação de novos produtos e serviços, onde não há um modelo de 

negócios previamente validado.
SIM

Hipóteses

Saltos de fé são hipóteses que constituem o núcleo de inovação da organização. Duas das hipóteses mais 

críticas que uma startup possui são 1) as hipóteses de valor e 2) as hipóteses de crescimento. Uma boa forma 

de comunicar os saltos de fé é através de analogias com outro modelos de negócio.

EM PARTES

Testes

Hipóteses devem ser testadas sendo colocadas sobre condições reais, no contato com clientes e situações de 

verdade. Para isso, devem ser criados produtos que sirvam de objeto para estes testes. Estes produtos são 

chamados de MVPs.

INSUFICIENTE

Produto

O objetivo de um MVP não é ser uma primeira versão de um produto final, e sim, ser o objeto de validação 

de hipóteses, que permita à startup se estruturar e ganhar tração para o desenvolvimento posterior de um 

produto final.

INSUFICIENTE 

(COM CONSIDERAÇÕES)

Dados
A contabilidade de inovação preza por encontrar as métricas certas, que indiquem a evolução da startup dentro 

de seu mercado. 
INSUFICIENTE

Ciclo Construir-

Medir-Aprender

A validação do modelo de negócios acontece em ciclos, cristalizando a visão do empreendedor sobre a 

organização. Startups devem se estruturar para executar estes ciclos de aprendizado com o máximo de 

velocidade e mínimo de desperdício possível. Cada ciclo nasce a partir de uma ideia, que direciona a 

construção de um produto, e que por sua vez gera dados direcionados para a validação de hipóteses e 

construção de novas ideias.

INSUFICIENTE

Pivots

Quando o empreendedor verifica que determinada hipótese do negócio não é correta, sua decisão deve ser a 

de mudar o rumo estratégico da startup. Com isso, pode 1) assumir novas hipóteses e resolver testa-las, ou 2) 

abandonar o plano da startup e encerra-la.

INSUFICIENTE
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“Pivots” também dependeriam da finalização de um ciclo completo de validação – que passa 

pelo teste com MVPs - para que pudessem ser avaliados. No fim, uma avaliação completa da 

teoria Lean Startup dependeria da execução de ao menos um ciclo Construir-Medir-Aprender 

completo, com construção de MVP, realização de testes com pessoas reais em situações reais 

de uso, obtenção de dados relevantes para a hipótese testada, e tomada de decisão sobre esta 

hipótese com base nos dados obtidos. 

Apesar de tudo isso, os tópicos “Conceito” e “Pivots” puderam ser avaliados 

efetivamente frente ao caso estudado, e trataremos de cada um deles nas subseções a seguir. 

Além disso, o tópico “Produto” suscitou questões relevantes trazidas pela prática, ainda que 

não pudesse ser avaliado efetivamente. Dedicaremos uma subseção a análise de considerações 

gerais sobre este tópico.  

 

4.2.1. Conceito 

Delimitar corretamente o termo “startup” permite que empreendedores explorem ao 

máximo as diferenças existentes entre este tipo de negócio e outros mais tradicionais, 

oferecendo a base para um novo direcionamento de práticas que maximizem as chances de 

sucesso e as possiblidades de ganho.  

O conceito de startup que Ries nos oferece é claro e simples. Ele destaca a inovação 

como cerne da startup – “startups são organizações que se ocupam da criação de novos 

produtos e serviços, onde não há um modelo de negócios previamente validado”. Ao falar de 

“novos produtos e serviços”, trata de inovação no valor ofertado aos clientes; ao falar de 

“modelo de negócios não validado”, trata de inovação na forma de como criar este valor a ser 

ofertado aos clientes. É a partir desta ideia que Ries determina o objetivo da startup como 

sendo o de aprender sobre seu modelo de negócios, o que se destrincha nas diversas técnicas 

oferecidas no livro.   

Esse conceito se mostrou favorável para os empreendedores do Body View, que 

desde o início enxergaram o negócio idealizado como um “rascunho”, passível de mudanças e 

pendente de validação. Também os favoreceu no momento de priorizar suas ações. Os 

empreendedores direcionaram os esforços iniciais para a validação da proposta de valor, 

entendendo do business, conversando com possíveis compradores, criando protótipos e 

buscando testá-los com clientes reais. Sem isso, por sua vez, seriam direcionados para ações 

mais comuns a um negócio, como a criação de uma marca, estruturação contábil, contratação 
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de funcionários e busca de clientes; ações que lhes valeriam tempo e dinheiro escassos, sem 

que houvesse a mínima confirmação de sucesso, dado o caráter inovador do negócio.  

Ainda que o resultado final do negócio não tenha sido positivo, depreende-se que 

tampouco o seria sem a realização de testes ou, principalmente, a construção dos protótipos já 

citados. Com isso, é possível dizer que o conceito teórico de startup se mostrou relevante para 

um melhor resultado por parte dos empreendedores do Body View. 

 

4.2.2. Hipóteses 

Ries defende que startups se estruturem a partir de hipóteses, sendo duas das mais 

importantes 1) a hipótese de valor e 2) a hipótese de crescimento. Defende ainda que estas 

hipóteses sejam estruturadas em torno de analogias, que ajudem a comunicar o seu objetivo. 

Com o Body View, a declaração sobre analogias se mostrou válida, com elas sendo 

usadas a todo o momento para a comunicação do que seria o negócio. Um exemplo é o seu 

uso explícito na comunicação com os empresários abordados via LinkedIn, ao comparar o 

então Arnold View com o americano SmartSpot. 

A estruturação do negócio em hipóteses a serem validadas também se mostra 

relevante. É esta visão que permite aos empreendedores observarem o seu negócio não como 

uma construção estanque, mas sim fluída, passível de mudanças. Como dito na seção anterior, 

essa visão direcionou os empreendedores a buscarem a execução de testes e construção de 

protótipos, ao invés de ações sólidas voltadas para o longo prazo. 

Apesar disso, a metodologia falha quando delimita as hipóteses de valor e de 

crescimento como as mais relevantes para toda startup. Existem diversas outras categorias de 

hipóteses que podem ser tão ou mais relevantes, sem atuação direta na oferta de valor ao 

cliente, ou na maneira de expansão desta oferta.  

Da mesma forma, ainda que a hipótese de valor se mostre dentre as mais relevantes 

hipóteses de um negócio, o mesmo não se pode dizer da hipótese de crescimento. O caso 

estudado mostra isso. Parte do esforço dos responsáveis pelo Body View foi direcionado à 

validação do valor oferecido aos clientes finais (praticantes de musculação) e compradores 

(academias), e à garantia de sua execução técnica. Validar a forma como o produto poderia 

ser ofertado e distribuído não era uma das prioridades dos empreendedores, até por que estava 

sujeita à validação da própria proposta de valor. Além disso, outras hipóteses se mostravam 

mais urgentes de validação que a própria hipótese de crescimento. Alguns exemplos são:  
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 Estrutura de custos – como será distribuído o orçamento dentre custos diretos 

e indiretos no negócio, quais os materiais e equipamentos utilizados para o 

cumprimento das especificações do produto, quais serão as regras para 

investimentos em marketing, etc.;  

 Estrutura de receitas – qual a melhor forma de se obter receita com o Body 

View? Venda, aluguel, fixo mais taxa mensal, etc. 

Outras metodologias de gestão para startups seguem caminhos semelhantes em se 

tratando de hipóteses, mas com diferenças em relação à forma como são divididas. No livro 

Running Lean (2012), Ash Maurya traz o conceito de Lean Canvas. Nele, nove “caixas” 

delimitam diferentes grupos de hipóteses, que buscam abarcar todos os principais conceitos 

críticos de um negócio. As caixas vão desde “Problema” e “Segmento de consumidores” até 

“Métricas chave”. Para Maurya, ainda que certas hipóteses tendam a ser mais relevantes que 

outras, é possível que qualquer uma das caixas traga a inovação principal de uma startup.  

 

Figura 11 – Lean Canvas, de Ash Maurya. 

Fonte: LEANSTACK (2020). 

Outro ponto positivo do Lean Canvas é a forma como ele quebra a hipótese de valor 

em várias hipóteses mais segmentadas, o que tende a aumentar o foco da validação. Para o 

Body View, seria possível dividir a hipótese de valor – “praticantes de musculação sentem 

dificuldades na execução de exercícios livres, e por isso buscariam no Body View o auxílio 

necessário para a melhor execução dos movimentos” – em: 
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 Problema: Dificuldades na execução de exercícios livres; 

 Público-alvo: praticantes de musculação, de faixa etária x e características y; 

academias de porte z, voltada para um público de classe w; 

 Solução: “espelho inteligente”, que oferece feedback em tempo real para os 

usuários, emulando um personal trainer. 

Sendo x, y, z e w características diversas para cada um dos objetos citados. 

Essa subdivisão garantiria maior foco na construção de testes e obtenção de 

resultados. É de se considerar a diferença entre construir um teste e responder a perguntas de 

questões como A) “Qual o grau de dificuldade de praticantes de musculação na execução de 

exercícios livres?” (problema); B) “Qual o publico que mais sofre com dificuldades na 

execução de exercícios livres?” (público-alvo, usuários finais), e; C) “Qual a melhor forma de 

auxiliar praticantes de musculação na execução de seus exercícios?” (solução). Cada uma 

destas questões representa hipóteses bem delimitadas, que contariam com testes diversos, 

indicadores diversos, e, no limite, MVPs diversos para a execução dos testes. 

Por tudo isso, é possível dizer que o Lean Startup direciona de forma parcial a 

questão das hipóteses para a estruturação de um modelo de negócios para startups. Ainda que 

Ries esteja certo a respeito da importância das hipóteses para a construção de startups, 

frameworks como o Lean Canvas (MAURYA, 2012) direcionam de forma mais bem 

estruturada esta questão, oferecendo uma melhor subdivisão de hipóteses e negando a 

existência de uma hierarquia forte entre hipóteses. 

 

4.2.3. Produto 

Dada a não ocorrência de testes efetivos com o MVP, diversos tópicos da teoria 

ficaram sem a possibilidade de validação frente ao caso estudado, como descrito no início da 

seção 4.2. Apesar disso, é possível falar sobre o impacto do tópico “Produto” sobre o 

desenvolvimento da startup.  

Ries diz que o MVP não tem de ser um produto complexo, mas sim uma 

demonstração das hipóteses mais críticas do negócio, feito de forma rápida e direcionada, que 

ajude aos empreendedores no processo de validação. Aplicado ao Body View, vemos que a 

versão Beta 0.06 era direcionada à proposta de valor, apresentando a solução técnica para um 

problema comum a praticantes de musculação. Os empreendedores realmente se ocuparam de 

desenvolver o produto rapidamente, com funcionalidades minimamente necessárias para que 
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o problema e a solução pudessem ser testados. O próximo passo seria realizar estes testes, o 

que não foi feito de forma correta.  

Ainda assim, o MVP foi útil em diversas ocasiões laterais à validação da proposta de 

valor. Com ele, os empreendedores puderam ter um material visual que apresentasse a ideia 

do produto para outras pessoas. Os vídeos enviados para os empresários via LinkedIn foram 

feitos com o seu uso, assim como o vídeo apresentado para o programa Lean Startup Program 

+Rio 2017. O MVP foi apresentado na turma de Projeto de Produto, fisicamente. Além disso, 

o MVP deu solidez ao projeto que deixava de ser acadêmico, para se tornar uma startup. 

Ainda que o principal – testes com clientes reais, em ambientes reais - não tenha sido 

feito, o MVP foi importante para o desenvolvimento do Body View. Sem os testes, não é 

possível confirmar o que diz a teoria sobre o seu impacto do MVP no modelo de negócios. 

Apesar disso, é de se registrar que a experiência dos empreendedores foi reforçada com sua 

construção.  
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5. CONCLUSÃO 

No presente estudo, realizamos uma crítica cruzada entre a metodologia de 

desenvolvimento de novos negócios Lean Startup (RIES, 2011) e o caso da startup Body 

View. O objetivo era avaliarmos tanto o desempenho da startup na aplicação da metodologia, 

quanto o desempenho da metodologia em impactar positivamente o sucesso da startup. O 

Body View foi um espelho inteligente, desenvolvido entre os anos de 2016 e 2017, que 

auxiliava praticantes de musculação na execução de exercícios livres, oferecendo a eles 

feedback em tempo real. 

A dupla de empreendedores responsável pelo Body View orientou suas ações com 

base na metodologia descrita por Eric Ries em seu livro, aplicando parte dos conceitos 

tratados na obra para alavancar a startup. No período, tiveram como objetivo validar a 

proposta de valor da startup através de um ciclo Construir-Medir-Aprender, e desenvolveram 

um Produto Mínimo Viável capaz de atender a este objetivo. A metodologia lhes ofereceu 

agilidade na construção do produto e foco no principal objetivo que uma startup em início de 

vida pode ter: aprendizado e validação sobre seu modelo de negócios. 

Ao compararmos os principais tópicos tratados por Ries em seu livro com as ações 

realizadas pelos empreendedores, vemos que estes cumpriram apenas parcialmente o que era 

preconizado pela teoria. Dos sete principais tópicos trazidos no Lean Startup, houve 

cumprimento efetivo em dois deles (“Conceito” e “Produto”), cumprimento parcial em outros 

dois (“Hipóteses” e “Ciclo Construir-Medir-Aprender”), e o não cumprimento em três tópicos 

(“Testes”, “Dados” e “Pivots”). O maior ofensor para o não cumprimento da teoria foi a falta 

de testes efetivos utilizando o MVP, com pessoas reais, em ambientes reais de uso. 

Analisamos também o impacto da teoria sobre o desempenho da startup. Ao 

verificarmos os mesmos sete tópicos tratados anteriormente, observamos que a análise crítica 

da teoria seria possível para apenas dois destes casos. Isso aconteceu novamente pela falta de 

testes efetivos utilizando o MVP, o que gerou um efeito cascata de não ocorrência da teoria, 

impedindo que os tópicos pudessem ser avaliados. 

Em relação aos dois tópicos que puderam ser avaliados, um pode ser confirmado 

(“Conceito”), e outro foi confirmado apenas em partes (“Hipóteses”). Sobre o primeiro, 

entende-se que o conceito de startups trazido por Ries auxiliou os empreendedores a terem 

foco no principal problema que enfrentariam como startup, o de validação de seu modelo de 

negócios. Sobre o segundo tópico, observou-se que o conceito de hipóteses é relevante para o 
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desempenho de startups, mas a forma como ele é apresentado pelo Lean Startup tem 

problemas em direcionar os empreendedores a ação. 

Por todo o exposto acima, conclui-se que a metodologia Lean Startup direcionou de 

forma relevante, porém parcial, as ações dos empreendedores responsáveis pelo Body View, 

auxiliando-os na concepção do negócio, estruturação de hipóteses e construção de MVPs, mas 

falhando no processo de validação destas hipóteses. Conclui-se ainda que o caso estudado não 

foi suficiente para a validação prática da metodologia, por falha da startup em seguir 

corretamente parte dos preceitos teóricos. Futuras tentativas deverão se atentar a utilização de 

casos de startups onde ao menos um ciclo de testes foi executado, contando com a construção 

de um produto, testagem e consequente obtenção de dados que orientem a tomada de decisão. 
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ANEXO A: Troca de e-mails realizada entre o Empreendedor 1 e o Executivo 2. 

 

 

 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 20 de outubro de 2016 11:04 

Para: Executivo 2 XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX, bom dia! 

Não recebi nenhum e-mail seu, mas mantenhamos contato por esta conversa. 

Estou fazendo um projeto na UFRJ, no curso de Engenharia de Produção. Um equipamento 

semelhante ao SmartSpot, já usado no mercado americano de Academias. 

Meu interesse é o de ter uma opinião básica de alguém do mercado que sustente o esforço do 

desenvolvimento do produto. Do ponto de vista do usuário final de academias, já sei que o sucesso é 

garantido. A questão agora fica sobre os administradores destes estabelecimentos. 

De qualquer modo, agradeço pela atenção, XXXX! 

Att,  

Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 20 de outubro de 2016 12:50 

Para: Empreendedor 1 XXXXXXXXXXXXXXX 

Oi XXXX, bom dia! 

Achei interessante seu email e o produto apresentado e gostaria de saber mais detalhes e como 

podemos te ajudar 

Você tem algo que pode nos apresentar fisicamente ou ainda está em projeto? Tem como nos 

visitar em SP ou teremos que fazer um Skype? 

Abraços. XX 

XXXXXXXXX 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 20 de outubro de 2016 20:09 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

15/12/2019 Gmail - SmartSpot BR - Eng. de Produção UFRJ 

XXXXX, realmente ainda estamos no desenvolvimento dos códigos de programação, então não 

tenho muito ainda para apresentar. 

O que queria mesmo era um feedback positivo sobre a ideia; coisa que, pela sua resposta, acredito 

ter conseguido! 

Com isso, tenho embasamento de mercado pra continuar com o projeto, e tendo algo mais sólido, 

gostaria sim de apresenta-lo. 

Podemos voltar a conversar daqui há algumas semanas? 

Att, 
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Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 21 de outubro de 2016 17:25 

Para: Empreendedor 1 XXXXXXXXXXXXXXX 

Olá XXXXX, boa tarde! 

Sim ... o feedback é posivo 

Me contate novamente quando você ver algo mais próximo do final. Quero conhecer essa iniciava 

de perto 

Abraços e bom final de semana .... TH 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 7 de janeiro de 2017 00:14 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Boa noite XXX! 

Acabei tendo de focar na faculdade o ano passado, mas não me esqueci desse projeto. 

Essa semana testei realmente a programação, e já confirmei ter as capacidades técnicas pra levar o 

projeto adiante. 

Gostaria de marcar uma conversa bem informal contigo pra confirmar algumas informações sobre 

o ciclo de vida do produto, possíveis especificações, segurança, etc. 

Em dois vídeos, aqui e aqui, demonstro um modelo bem simples sobre o que estou trabalhando. 

Não quis desenvolver mais detalhes antes de ter especificações mais concretas. 

Apresento o cálculo de ângulos, contador de repetições, o track de articulações e o sensor de 

distância. Apesar do frame rate do vídeo não ser dos melhores, a saída de vídeo em si tem sido extremamente 

suave, suficiente pra emular um espelho. 

No aguardo! 

Att, 

Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 9 de janeiro de 2017 15:33 

Para: Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Olá XXXX... 

Podemos conversar sim. Estou retornando dos USA e que tal me ligar na QUI as 15h? 

Abraços e obrigado. XX 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 10 de janeiro de 2017 10:18 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Ótimo XXXX. 

Quinta, as 15hrs. 

Att, 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 11 de janeiro de 2017 15:22 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

XXXX, o mais importante, me passe o seu telefone para conversarmos amanhã rs. 

Att, 
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Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 11 de janeiro de 2017 15:34 

Para: Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Celular 19 abaixo na assinatura ... XX 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 12 de janeiro de 2017 18:03 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

XXXXX, agradeço novamente pela oportunidade de ter conversado contigo sobre este projeto. 

Para fins de reconhecimento, estou utilizando o nome "Arnold View", mas eu mesmo concordo 

que não é lá dos melhores. 

Em anexo, envio um boletim de nossa conversa, como solicitado. Defini um cronograma de 8 

semanas para conclusão do desenvolvimento e teste do produto, mas se depender de mim, conseguimos 

finalizá-lo com apenas 6. 

Deixemos a data de uma nova conversa em aberto. Possivelmente, com todo o código finalizado, 

já tenhamos novos assuntos para tratar. 

Fico à disposição para quaisquer dúvidas! 

Abraços, 

Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 12 de janeiro de 2017 18:55 

Para: Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

15/12/2019 Gmail - SmartSpot BR - Eng. de Produção UFRJ 

XXXXX, obrigado pela call ... 

O nome é muito ruim mesmo hahahaha. Mas isso a gente resolve depois. 

Data da próxima call em aberto e vemos isso na sequência. 

Abraços. XX 
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Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 7 de março de 2017 16:47 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Boa tarde, XXXXX! 

Peço desculpas pela demora no contato, acabei deixando para fechar a fase de testes agora, no 

início do período na faculdade. 

Nesse período de férias consegui fechar um protótipo, já pronto para testes com público, que pode 

ser visto aqui https://www.youtube.com/watch?v=SnRvAANrBbM. 

Pretendo trazer esse modelo para a UFRJ na próxima semana, onde posso rodar uma série de 

testes com usuários, em ambiente controlado, e confirmar as principais premissas do Arnold View. 

Pra isso, XXXXX, necessitaria de uma ajuda valiosíssima da XXXXX. Precisaria de um mínimo 

de barras, halteres e anilhas para executar os testes, e estes equipamentos são muito caros! 

Já peço desculpas de antemão pelo pedido, mas se a rede pudesse fornecer um mínimo destes, por 

uma semana, conseguiria realizar todos os testes necessários para me certificar da eficácia do Arnold View. 

Acredito ainda que uma ação dessas seja uma ótima forma de promover a XXXXX na UFRJ. 

Pretendo utilizar o hall do CT para estes testes, por onde circulam mais de 10 mil pessoas, entre alunos, 

professores e técnicosadministrativos. É muita gente vendo a marca contribuindo pro desenvolvimento de 

uma nova tecnologia! 

Pra fechar, seria ótimo ter algum representante da XXXXX na UFRJ (quem sabe você mesmo!), 

testando in loco o Arnold View, podendo contribuir pro desenvolvimento do produto e estreitando os laços 

com a marca. Nesse período, quanto mais opiniões eu puder arregimentar pra melhora do protótipo, melhor. 

Como sempre, agradeço de coração pelo interesse que tem sido demonstrado por você no projeto. 

Estou à disposição para qualquer coisa que precisar! 

Grato, 

Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX>14 de março de 2017 00:00 

Para: Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Cc: Empreendedor 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Ola XXXXX! Vamos la para alguns pontos: 

:: podemos sim te mandar alguns acessorios. Nao precisa me retornar isso, combinado. 

@XX: podemos mandar algo de alguma unidade refresh do RJ? A quantidade eh pequena somente 

para testes do produto. 

:: nao me importo com visibilidade de marca dentro da UFRJ, e sim nisso virando um produto 

final. Quero que vc acerte os detalhes para colocarmos isso dentro das unidades ... sera que poderemos testar 

dentro de uma unidade e nao na UFRJ? O que me diz? 

Abracos e obrigado. XX 
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Em 7 de março de 2017 16:47, Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> escreveu: 

Boa tarde XXXXX. 

Podemos testar sim dentro de uma unidade XXXXX! 

É importante ressaltar que esta é uma fase de testes, então nos primeiros dias eu devo acompanhar 

a utilização, e o produto ainda não está livre de problemas técnicos, que fatalmente irão aparecer ao longo 

das utilizações. 

Você tem em mente alguma semana e unidade que considere mais adequado? Apararei algumas 

arestas na próxima semana, então a partir do dia 25 já acredito ser possível iniciar os testes. 

Além disso, falo diretamente contigo ou com alguém do Rio para acertar estes e outros detalhes? 

Temos que definir um local adequado dentro da Unidade, como será feita a instalação, um tempo para que os 

profissionais da unidade se familiarizem com o ArnoldView, dentre outras coisas miúdas. Tenho descoberto 

que essas coisinhas são as mais enjoadas de se lidar rs 

Abraços, 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 6 de abril de 2017 13:55 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Boa tarde, XXXXX! 

Tentei te ligar hoje, mas não consegui. 

Já tenho tudo pronto para os testes! 

Att, 

Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 6 de abril de 2017 20:27 

Para: Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Ola. Estou na Europa 

Me procura semana que vem ...  

XXXXXXX 

Empreendedor 1 <XXXXXXXXXXXXXXX> 12 de abril de 2017 14:23 

Para: Executivo 2 <XXXXXXXXXXXXXXX> 

Ok! 

Att 



 

65 

 

ANEXO B: Boletim de reunião com Executivo 2, 12 jan. 2017. 

Boletim de reunião 
Desenvolvimento Arnold View 

XXXXXXXXXXX [Executivo 2] 
XXXXXXXXXXXXXX [Empreendedor 1] 
Quinta-feira 12/01/2017, 15hrs 

 
Funcionalidades 
Foram apresentadas as funcionalidades do Arnold View ao XXXXXXXXXX. Elas estão descritas 
na tabela abaixo. 
 

Funcionalidades 

 

Primárias 

  

9 exercícios para escolha 

  

Variações para direto/alternado/unilateral e barra/halteres 

  

Sensor de amplitude com indicação de ângulo ideal 

  

Contador de repetições 

  

Contador de séries 

  

Timer para série 

  

Timer para descanso 

  

% de execução de movimento 

 

Secundárias 

  

Login rápido (por voz ou reconhecimento de face) 

  

Acompanhamento de série por app mobile 

  

Gravação e disponibilização de exercícios executados 

  

Compartilhamento de exercícios 
 
Sistema de manuseio 
Houve sugestão para o uso de telas touchscreen, em lugar da tecnologia hand cursor, para o 
manuseio de opções do sistema Arnold View. Será feita uma comparação de custos e 
vantagens entre as duas possibilidades, a ser apresentada em uma próxima conversa. 
 
Próximos passos 
Foram expostos os próximos passos para desenvolvimento do Arnold View:  1) término 
da programação, 2) calibragem do sistema, 3) design do produto, 4) montagem do 
equipamento, e 5) testes preliminares.  
Foi sugerido que a calibragem do sistema ocorresse em paralelo com o período de testes. O 
cronograma de trabalho para a construção de um modelo de testes está definido na tabela a 
seguir. 

 

 
 
Demonstração de interesse 

Atividade Período Data Limite

Programação 3 semanas 06/fev

Design e Montagem 2 semanas 20/fev

Calibragem e Testes 3 semanas 13/mar
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Foi demonstrado interesse no acompanhamento do desenvolvimento do produto, por parte 
do Thiago Somera. Houve sugestão de calibragem do equipamento e testes preliminares 
com profissionais da rede SmartFit. 
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ANEXO C: Formulário para testes com o Body View. 

 

Body View 
Avaliação Cooperativa nº 01 - Piloto 

 

CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

Ref.: Avaliação de Usabilidade – Body View 

 

Objetivo – O objetivo desta pesquisa é levantar dados e informações para o desenvolvimento do dispositivo 

Body View 

 

Importante – O procedimento do qual você está participando testará apenas o uso do protótipo. Não é você 

que será testado. 

 

Protocolo verbal – Durante o teste, você é solicitado a “pensar em voz alta”, explicando o caminho percorrido 

e a sua estratégia de navegação. 

 

Informações coletadas – Vamos coletar e gravar informações sobre o modo como você utiliza o protótipo. Nós 

vamos solicitar algumas informações gerais e você será entrevistado(a). O teste será registrado em áudio e em 

vídeo. 

 

Autorização para gravação – Assinando este documento, você autoriza o autor a utilizar suas declarações, sua 

voz e sua imagem (mas não o seu nome) para o desenvolvimento e promoção do Body View como projeto 

comercial. 

 

Liberdade para desistência – Você pode parar para descansar a qualquer momento. Também pode desistir do 

teste no momento que você quiser. 

 

Liberdade para perguntar – Se você tiver perguntas a fazer, pode questionar o administrador do teste agora. 

Ou fazê-lo a qualquer momento. 

 

Nome (por extenso): ________________________________________ 

 

Data: ______/ _______/ _______ 

 

Assinatura: ________________________________________________ 
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Teste nº _____ 
 
 

Usuário: 
 
Idade: ____  Sexo: ____   
 
 
Faz academia:  (  ) Sim, faço atualmente  (  ) Não, mas já fiz  (  ) Não, nunca fiz 
 
 
Você já praticou algum destes exercícios:  
 
(  ) Rosca Direta       (  ) Elevação de Ombro   (  ) Desenvolvimento de Ombros 
 
(  ) Agachamento Livre   (  ) Levantamento Terra   (  ) Remada Curvada 
 
 
Você sente dificuldade na prática de algum destes exercícios:  
 
(  ) Rosca Direta       (  ) Elevação de Ombro   (  ) Desenvolvimento de Ombros 
 
(  ) Agachamento Livre   (  ) Levantamento Terra   (  ) Remada Curvada 
 
 
Pratica outra atividade física: (  ) Não  (  ) Sim. Qual: _________________________ 
 
 
 
 

Tarefa 1 
 
Apresentação: “Você deseja executar um exercício, no Body View, para verificar como este funciona. Você 
escolhe o exercício que mais lhe agrada, do hall de opções que o aparelho lhe oferece, e deve executa-lo em 3 
séries de 8 a 15 repetições. O usuário pode contar com o auxílio verbal do Moderador a todo momento, mas 
apenas quando solicitar.” 
 
Objetivos: Testar as suas impressões iniciais sobre o Body View 
 
 
Exercício executado:  ________________________________________ 
 
 
Concluída: (  ) Sim (  ) Não 
 
 
De 1 a 5, qual a sua satisfação com o Body View, em geral: 
 
                              1                        2                        3                        4                        5 

 
  

                Totalmente Insatisfeito                                                                                                   Totalmente Satisfeito 
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De 1 a 5, qual a sua satisfação com a tecnologia Hand Cursor: 
 
                              1                        2                        3                        4                        5 

 
 
                 Totalmente Insatisfeito                                                                                                 Totalmente Satisfeito 
Comentários:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Tarefa 2 
 
Apresentação: “Você não tem certeza se este aparelho é melhor, então decide fazer, para o seu próximo 
exercício, uma série no espelho e outro no Body View. O exercício será escolhido aleatoriamente, e o usuário 
poderá assistir a um vídeo de como executa-lo corretamente. O usuário não poderá contar com nenhuma 
forma de auxílio do Moderador.” 
 
Objetivos: Avaliar o uso do Body View em comparação com o status quo, o Espelho 
 
 
Exercício executado:  ________________________________________ 
 
 
Concluída: (  ) Sim (  ) Não 
 
 
Entre o Espelho e o Body View, qual utilitário ofereceu a experiência mais satisfatória?   
(  ) Espelho   (  ) Body View   
 
 
 
De 1 a 5, quanto o Body View te ajudou na execução? 
 
                              1                        2                        3                        4                        5 

 
 
                       Não auxiliou                                                                                                 Auxiliou muito 
 
 
 
Quais ferramentas você considera importantes na experiência de uso do Body View?  
 
       1                        2                        3                        4                        5 
 
Indicador de ângulos: 
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Contador de repetições:  
 
Cronômetro: 
 
Tela de descanso:  
 
Outros.  Quais:  _______________________________ 
 
 
Quais outras ferramentas você considera como importantes para a melhora da experiência no Body View?  
 

Indicação prévia da execução do exercício 
 
 

Força aplicada em cada repetição 

Maior variedade de exercícios livres 
 
 

Visualização da série do dia 

Visualização de execuções anteriores 
 
 

Histórico de carga utilizada 

Compartilhamento de imagens e vídeos em redes 
sociais 

 Trajetória da barra ou anilha utilizada 

 
Outras ferramentas. Quais: ____________________________________ 
 
 
Você usaria o Body View rotineiramente, em uma academia?  
 
(  ) Em uma academia     (  ) Em casa / Academia do condomínio     (  ) Não usaria rotineiramente 

 
 
Comentários:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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