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Resumo 

A natureza empresarial das Startups exige uma nova visão quanto a elaboração e execução de 

ações voltadas para a comunicação. Neste sentido, o presente artigo estudou as estratégias de 

marketing executadas por quatro startups sergipanas, demonstrando melhorias que podem ser 

efetivadas a partir da análise desenvolvida. No tocante à metodologia, a produção acadêmica 

possui caráter descritivo baseada no estudo de casos múltiplos (YIN, 2015), com fonte de 

informação extraída por meio de entrevistas semiestruturadas prolongadas dos idealizadores e 

CEOs das empresas, além da observação direta do ecossistema o qual estão inseridas, 

encontrando embasamento teórico em Blank e Dorf (2012), Kidder (2013) e Ries (2012). 

Notou-se que as startups devem desenvolver um plano estratégico de marketing como 

condição para seu sucesso. 
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1. Introdução 

Os times ou empresas denominadas de Startups, desde o final da década de 1990 e 

início da década de 2000, receberam a atenção do mercado internacional. A rapidez do 

surgimento e evolução dessas empresas, está ancorado aos principais teóricos que associam 

essas organizações aos grupos de jovens com bastante ambição, ofertando produtos ousados 

com propostas de valor inovadoras. Na maior parte das vezes, esses times(empresas) estão 

associados a incubadoras inseridas em centros de empreendedorismo públicos ou privados e 

são apoiados pelas universidades, anjos investidores, fundos de investimento, aceleradoras, 

fundações de pesquisa e tantas outras instituições envolvidas com os ecossistemas de 

Startups. 
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O próprio contexto das Startups, exige a criação de ideias disruptivas e basicamente 

sem concorrentes diretos ou indiretos, a partir da própria conceituação oriunda de autores 

como Blank (2012, 2013), Blank e Dorf (2012), Kidder (2013) e Ries (2012). Essa 

característica da novidade, gera a necessidade de se elaborar estratégias de marketing que 

inicialmente apresentem as novas ideias propostas pelos produtos e que aproximem o cliente 

da operação desde o surgimento da primeira versão do produto, ou mínimo produto viável 

como é bastante comum nas Startups. 

Sendo assim, este trabalho científico buscou avaliar como quatro Startups sergipanas, 

com experiência em mentorias, incubação, editais públicos e aceleração, desenvolvem suas 

estratégias de marketing para apresentação e operacionalização das suas empresas. A 

metodologia utilizada foi baseada na proposta de Yin (2015) no denominado estudo de casos 

múltiplos e o trabalho científico foi realizado entre os meses de Março e Abril de 2017.   

 

2. Procedimentos Metodológicos   
 

A presente pesquisa adotou a metodologia de estudo de casos múltiplos com caráter 

descritivo baseado na obra do autor Robert K. Yin (2015), haja vista ter sido elaborada uma 

análise geral das estratégias de marketing planejadas e executadas por quatro Startups que 

atuam no ecossistema de inovação em Sergipe. A escolha de múltiplos casos proporciona uma 

maior riqueza no que tange as evidências do estudo, tornando o processo analítico mais 

robusto, além da possibilidade de se utilizar fontes de evidências diversas que possibilitam um 

maior aprofundamento do estudo. 

O estudo de casos múltiplos é mais utilizado “para contribuir ao conhecimento dos 

fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados” (YIN. 

2015, p. 4), além de investigar profundamente a relação entre o fenômeno e seu contexto no 

mundo real, especialmente quando os limites entre eles forem claramente reconhecíveis (YIN. 

2015). 

De acordo com Yin (2015), uma das principais fontes de informação nesse tipo de 

pesquisa é a entrevista, neste sentido, utilizou-se dessa fonte em sua modalidade 

semiestruturada prolongada a fim de obter as interpretações, opiniões e dados sobre o tema 

abordado a partir do contato com os quatro idealizadores de cada empreendimento estudado. 

A ótica deste estudo de caso está direcionada para formulação de questionamentos de “como” 

e “porque” este evento contemporâneo ocorre no cenário definido. Vale ressaltar que as 

informações foram colhidas por meio de gravações e anotações autorizadas pelos 



 
entrevistados, se apresentando como fonte primária posteriormente embasada através de 

pesquisa bibliográfica exposta no referencial teórico.  

Além disso, algumas condições comunicacionais e ambientais inerentes as estratégias de 

marketing e mercado foram investigadas através da observação direta. Este tipo de “evidência 

observacional é frequentemente útil para proporcionar informação adicional sobre o tópico 

sendo estudado” (YIN. 2015, p. 119) 

Ao término da análise sobre os múltiplos casos, obteve-se um conjunto de conclusões as 

quais Yin (2015) nomeou de cross-case, ou seja, foram determinadas considerações gerais a 

partir das especificações de cada caso, acarretando em hipóteses elaboradas em decorrência 

das evidências cruzadas as quais foram colhidas sobre o fenômeno em destaque. 

 

3. Referencial Teórico  
 

3.1 Startups 
 

Na ótica de Kidder (2013) que entrevistou 40 líderes de Startups, uma empresa desse 

tipo pode ser definida como “…qualquer empresa com uma história limitada de 

funcionamento, nova, e normalmente em fase de descobrimento do produto e do mercado” 

(KIDDER, 2013, p. 18). Na visão de Blank e Dorf (2012, p 29), “Uma Startup é uma 

organização temporal em busca de um modelo de negócio rentável e escalabilidade e que 

pode ser replicável”, conceito parecido com o apresentado por Ries (2012, p.14) o qual prevê 

que “Uma Startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços 

sob condições de extrema incerteza”. A partir da visão dos teóricos acima, é possível entender 

que Startups são empresas ou times em início de formação, cuidando do lançamento dos seus 

produtos replicáveis e com potencial de escalabilidade.  

Para Blank e Dorf (2012) é preciso separar os pequenos negócios - que normalmente 

estão associados a área de serviços ou lojas e não tem grande ambição de dominar um 

determinado setor. As Startups com possibilidades de crescer ou escaláveis são as empresas 

mais habituais nesse mercado, que normalmente estão envolvidas em grandes centros 

tecnológicos e necessitam normalmente de recursos provenientes de fundos de investimento. 

As Startups compráveis, que devido ao baixo custo para o lançamento de aplicativos para a 

web/smartphones, são bancadas financeiramente pelos próprios envolvidos com o projeto, ou 

no máximo conseguem algum apoio de anjos investidores ou fundos de investimento. Estas 

empresas criam produtos inovadores, por vezes, em novos mercados, para um grupo novo de 

clientes e incentivam a inovação aberta seja em caráter puramente mercadológico ou através 



 
dos empreendedores sociais que buscam transformar o mundo por meio de produtos 

inovadores sem o interesse da lucratividade. Essa visão dos autores supracitados combina 

com a perspectiva de Ries (2012), que em seu conceito de Learn Startup ou Startup enxuta 

avalia que esse pensamento das Startups, voltado para a criação de produtos viáveis, com 

proposta de valor bem definidas em consonância com o seu público-alvo, podem funcionar 

em empresas de qualquer tamanho. 

De acordo com Ries(2012) é preciso interpretar que ao falarmos de uma Startup estamos 

adentrando em uma mentalidade empresarial diferenciada, em uma nova maneira de encarar o 

surgimento de produtos/serviços. Uma Startup não seria um produto, ou mesmo apenas um 

novo processo, mas sim, uma mudança de mentalidade, uma nova forma de gerir empresas - 

com foco em mercados de extrema incerteza e com possibilidades reais de escalabilidade.  

 

3.2 A Importância do Marketing para Startups 
 

Partindo do pressuposto que estamos lidando com empresas ou times em início de 

operação, com produtos voltados normalmente para a área de tecnologia, sem grandes 

recursos financeiros para o início de suas operações, percebe-se que normalmente as Startups 

criam suas próprias estratégias de marketing, sem a utilização de empresas especializadas em 

marketing Digital. Como observa Ries (2012, p.13) “A atividade fundamental de uma Startup 

é transformar ideias em produtos, medir como os clientes reagem, e, então, aprender se é o 

caso de pivotar ou perseverar. Todos os processos de Startup bem-sucedidos devem ser 

voltados a acelerar esse ciclo de feedback”, sendo assim, nota-se que, na visão do autor, a 

importância do relacionamento com os clientes é fundamental para o sucesso de uma 

operação, e não necessariamente esse trabalho perpassa por profundos investimentos 

financeiros em estratégias de marketing.  

Mesmo com poucos recursos financeiros, é fundamental que as Startups mantenham o 

foco na área de marketing, pois na ótica de Blank (2012, 2013) que é majoritária pela sua 

importância como teórico, investidor, mentor e consultor de diversas Startups no Vale do 

Silício, as funções do marketing e vendas (ou negócio) são tão importantes como as áreas de 

desenvolvimento e engenharia de produtos. Uma questão que perpassa as obras de Ries 

(2012), Blank (2012, 2013) e Kidder (2013) é o momento correto de iniciar as estratégias de 

marketing de uma empresa, posto que como as Startups passam por diversos estágios de 

desenvolvimento de produtos, torna-se importante validar a ação antes da divulgação em larga 

escala, quanto a esse pensamento Ries (2012) é enfático 



 
No entanto, as Startups têm a vantagem de ser obscuras, tendo um número 

pateticamente pequeno de clientes e sem muita exposição. Em vez de se lamentar, 

utilize essas vantagens para experimentar enquanto permanece despercebido e só 

realize um lançamento com marketing depois de o produto ter sido testado com 

clientes reais (RIES, 2012, p.81) 

 

Nessa perspectiva o marketing estaria ancorado no contato direto com o cliente, ou seja, 

a partir de um intenso trabalho de pesquisa e raciocínio. O especialista no marketing de 

Startups Kuba (2012) tece um interessante comentário sobre tal questão: 

Atualmente, vejo que muitas empresas confundem plano estratégico com tático, 

executando seus plano de marketing de forma reversa, trabalhando diretamente nos 

meios (táticos), em vez de iniciar com pesquisa e planejamento (estratégia). 

Normalmente, o que eu vejo é a recém-aberta empresa criar sua marca e identidade 

visual, lançar um site com um bom design e criar perfis em redes sociais, sem uma 

unidade de comunicação, abordando o marketing de forma empírica (KUBA, 2012, 

p.125) 

 

O autor alerta para a dificuldade das empresas perceberem a importância de um trabalho 

de pesquisa criterioso, antes de adentrarem nas estratégias propriamente dita. Na visão de 

Blank e Dorf (2012, p.2016) “A criação do produto é a parte mais fácil, o difícil é conseguir 

os clientes”. Nas próximas páginas iremos apresentar 4 casos de Startups sergipanas no 

tocante às suas ações estratégicas de marketing. 

 

4. Análise de Casos 

4.1 Startup 1 

Em janeiro de 2016, três sócios, todos com formação na área de tecnologia da 

informação, desenvolveram um software, que tem como objetivo o gerenciamento da rotina 

de avaliações e checklists executados nas empresas com o intuito de manter esses processos 

nos níveis de qualidade desejados.  

 A ferramenta se encontra 100% desenvolvida, passando pelo momento de validação 

através de testes com alguns players parceiros na área saúde, administração e posteriormente 

na construção civil. 

A Startup está incubada desde janeiro de 2017 na ITEC, incubadora da Universidade 

Tiradentes, em Aracaju, onde estabeleceu sua estrutura física. Seu corpo funcional é composto 

pelos sócios e colaboradores terceirizados os quais executam ações pontuais e encomendadas.  

O aporte financeiro inicial contou exclusivamente com o capital de seus sócios, muito 

embora tenham recebido apoio da empresa júnior Ejaufs e Geração Júnior da faculdade Fama.  

Seu modelo de faturamento está pautado no licenciamento, além do oferecimento de 

pacotes trial (gratuito) e premium conforme a quantidade de auditores cadastrados pelos 



 
clientes na ferramenta. Ainda não foi feito nenhum estudo quanto a precificação do produto, 

mas existe uma consciência que deverá ser elaborada uma pré-análise para fixar tais valores. 

O plano de expansão tem referência numa tática militar de longo prazo, conquistando a 

consolidação da cada praça por vez, ou seja, a intenção é expandir numa localidade até 

dominar o mercado. 

O Alto percentual de eficiência que a solução inovadora fornece e a criação de um 

conselho consultivo formado por clientes parceiros são pontuados como as principais forças 

do negócio. A ausência de versão IOS, do plano de marketing e de um departamento de 

resposta rápida englobam seus pontos fracos. A possibilidade de penetração em diversos 

segmentos são oportunos para a Startup, esta que é ameaçada pela cultura pouco difundida 

quanto ao hábito de consumo local para aquisição de ferramentas que incidam sobre a 

atividade meio e não a atividade fim. 

Em seu cronograma de ação, a elaboração do plano de marketing está prevista para o 2º 

semestre de 2017.  

Dentre a estratégias executadas até o momento estão o plano de relacionamento com o 

cliente, com feedback e criação de produções audiovisuais com consumidores parceiros como 

forma de divulgação da marca em plena atividade.  

Além disso, a Startup está inserida predominantemente no mundo digital, estando 

presente no Facebook, Linkedin e Website próprio gerenciado pelo sócio com atribuições do 

marketing, sendo este responsável pela produção de conteúdo. 

A verba para comunicação da empresa ainda é zero, todavia, após a elaboração do plano 

de marketing, os empresários acreditam que será o momento essencial para iniciar ações neste 

caminho. 

 

4.2 Startup 2 

A empresa nasceu em 2013, oriunda de um insight desenvolvido num trabalho 

acadêmico pelo seu idealizador, um designer de formação. A mesma nomenclatura é utilizada 

para nomear seu único produto, uma embalagem de dose única que pretende substituir os 

sachês convencionais para ketchups e maionese, diminuindo o desperdício de maneira prática 

e higiênica. 

Logo após a elaboração do design do produto, o corpo societário foi acrescido de mais 

um membro, este com formação em andamento na área do direito. Enquanto projeto, a 

empresa se tornou campeã do evento Demoday e recebeu aporte financeiro durante 10 meses 



 
de três investidores anjo, contudo, este investimento foi interrompido devido ao custo para 

fabricação do molde do protótipo. Neste sentido, os sócios remanescentes continuam em 

busca por investidores capazes de comportar tal custeio.  

Atualmente a empresa não possui sede física e seu corpo funcional é composto pelos 

dois sócios originais.  

Seu foco é na relação B2B, com modelo de rentabilidade financeira estabelecido por 

royalties, gerando receitas a partir de 4% de cada produto vendido. O preço do produto foi 

projetado para custo fixo de R$ 0,08 à unidade, enquanto o produto atual do mercado, que 

frise-se, possui atributos inferiores, custa R$ 0,04. Outro método de receita é o aluguel e 

comodato do equipamento para fábricas deste segmento, contudo, não há ainda uma 

precificação para esta vertente. 

Ao observar a Startup, notou-se que a exclusividade, o valor e qualidade que o produto 

agrega são seus principais pontos fortes. Já o elevado preço comparado aos concorrentes 

diretos e a ausência de um departamento de marketing se demonstram como principais 

fraquezas. Vislumbrou-se como oportunidade a facilidade de atingir e se inserir no mercado, 

contudo, a pendência no processo de patente se apresenta como a maior ameaça já que o 

produto não está protegido e pode ser facilmente copiado. 

A Startup 2 encontrou sérias dificuldades na execução de estratégias de marketing a 

título oneroso. Todos os valores investidos foram financiados pelos próprios sócios originais e 

atualmente não existe verba disponível para investimentos neste departamento. 

O mundo digital, o qual permite uma divulgação mais barata, foi a principal estratégia 

do negócio, sendo produzido um vídeo de apresentação do produto veiculado na plataforma 

youtube, servindo tanto para propagação em massa quanto para apresentação em reuniões de 

prospecção e vendas.  

Na fase inicial do projeto, a produção audiovisual foi utilizada na plataforma Kickante, 

numa tentativa de financiamento coletivo objetivando alcançar investimentos. 

Neste caso em específico, houve um momento em que os investidores anjo forneceram 

subsídios para que os CEOs pudessem conhecer pessoalmente fornecedores, estabelecer 

parcerias com os possíveis canais de distribuição, compreendendo a logística operacional 

completa do negócio, entretanto, devido a fase atual da Startup não há qualquer plano de 

expansão em ação. 

 

 



 
4.3 Startup 3 

O pontapé inicial se deu em 2014, com a ideação e conceito do serviço oferecido pela 

microempresa, qual seja, um software disponível para IOS, Android e plataforma web que 

oferece uma solução de reserva para mesas de restaurantes, fornecendo descontos para os 

usuários e aumentando a demanda das empresas parceiras.  

Ainda enquanto projeto, dois sócios, um deles com formação incompleta em 

administração e direito e o outro em ciências da computação, captaram investimentos para o 

desenvolvimento da ideia. Posteriormente, outros investidores concederam suporte financeiro, 

chegando nos dias atuais ao total de 5 sócios.  

A primeira reserva efetuada pela Startup foi em outubro de 2015, e hoje contam com 18 

mil usuários, dentre eles aproximadamente 6 mil estão ativos com um número médio de 3 mil 

reservas mensais. 

O momento da empresa está associado a geração de demanda e replicação local.  Seu 

crescimento vem ocorrendo de forma acelerada, contudo, o desafio de expandir para as 

demais praças de grande porte, como, Salvador e Maceió, vem demonstrando dificuldades no 

tocante à captação de representantes, funcionários, parceiros e similaridade de mercados. O 

objetivo atual é expandir para Maceió, onde o comportamento de consumo é similar ao que 

atuam hoje, Sergipe. 

A sede da empresa fora estabelecida no interior de um escritório virtual e conta com 

mais 3 colaboradores do setor de Tecnologia de Informação contratados através da compra de 

banco de horas. 

O modelo de receita está relacionado ao número de pessoas que chegam até o processo 

final da reserva, sentando à mesa do restaurante. Cada pessoa que finaliza o ciclo pode gerar 

entre R$ 2,70 e R$ 3,50 a serem pagos pelo estabelecimento comercial. Esta precificação 

representa entre 8% e 12% do ticket médio do restaurante.  

Atualmente há um projeto de se criar um novo produto relacionado a solução inovadora, 

em que o usuário final pagará R$ 12,00 mensais e em contrapartida terá mais de 30% de 

desconto nos restaurantes. Frise-se que o modelo atual limita os descontos em até 30%. Esta 

nova formatação soluciona um dos problemas mais recorrentes no faturamento, a 

inadimplência dos clientes parceiros. 

A principal força da empresa surge da mensuração dos resultados por meio de 

estatística, ou seja, um produto com informações tangíveis aos olhos dos clientes. A cultura e 

hábito de consumo local, os eventos e concorrentes indiretos sazonais que interferem na 



 
continuidade do consumo e o modelo de expansão são elencados como pontos fracos a serem 

melhorados. Por outro lado, o segmento gastronômico é rico em oportunidades, ou seja, a 

criação de atributos que agreguem a ferramenta poderão torná-la full pack. A crise econômica 

possui duas vertentes, gerando maior utilização da inovação haja vista se tratar de um sistema 

de descontos para o usuário final, porém diminui drasticamente o consumo de alguns players 

parceiros. Por fim, o hábito de consumo local quanto a utilização de ferramentas digitais se 

demonstra um desafio ameaçador a ser superado.  

A Startup 3 constituiu um mix de ações estratégicas a partir de três profissionais 

mentores da área de negócios, marketing e comunicação. 

O Instagram é a rede social digital mais utilizada para a divulgação, inclusive com 

aquisições de postagens patrocinadas pretendendo maior visibilidade à marca. Em segundo 

plano o Facebook também possui um papel de destaque dentre as estratégias executadas. 

Um vídeo de apresentação da ferramenta foi criado por uma empresa renomada 

regionalmente objetivando instruir usuários e transmitir seriedade e credibilidade aos 

potenciais parceiros. 

Outro meio percebido para se conectar aos usuários é o fornecimento de informações 

via email newsletter e elaboração de conteúdo através de reviews dos restaurantes, espécie de 

resumo da experiência vivida no local, o que gera bastante interação com o público-alvo e 

consequente mídia espontânea. 

Um estudo elaborado por um empresa de comunicação local possibilitou o mapeamento 

do target, o que contribuiu para a criação de um plano de prospecção e vendas finalizando 

otimizar os resultados de expansão no mercado.  

Por fim, a Startup aproveita datas específicas e momentos sazonais para utilizar do 

marketing de oportunidade ao implementar o dia da Startup, incidindo maiores descontos e 

aproveitando eventos como a blackfriday e datas comemorativas relacionadas a gastronomia. 

 

4.4 Startup 4 

No ano de 2008, o principal sócio, com formação acadêmica em sistemas da 

informação, concebeu a ideia inovadora, que faz parte da carteira de projetos de uma pessoa 

jurídica com porte de microempresa.   

A ferramenta se apresenta como uma plataforma de gestão completa de atendimento, e 

visa otimizar em diversas vertentes o ambiente os quais os prestadores oferecem seus 

serviços. A virtualização das filas e o consequente atendimento sob demanda acarreta em 



 
redução de custos operacionais, estruturais, tornando o serviço mais eficiente e mais benéfico 

para o usuário. 

Apenas em 2014, quando apresentaram um Pitch no evento Demoday, acabaram 

recebendo investimento de um anjo durante 6 meses para contratação de um estagiário 

visando amadurecer o conceito. Os investimentos continuam em conjunto com a própria 

receita gerada pelo serviço. 

A Startup recebeu apoio do Sebraetec no que tange a consultoria sobre a estrutura física, 

além de participar do programa inova talentos pela IEL durante um ano, o que beneficiou o 

desenvolvimento da empresa. 

O corpo de colaboradores é composto atualmente por 2 profissionais do setor comercial 

e 3 na área de TI, todos estruturados desde 2015 na sede física alugada pela empresa, 

localizada na capital sergipana. 

Entre 2015 e 2016 o serviço foi validado gratuitamente no mercado por meio de testes 

com potenciais clientes, e hoje seu principal foco está concentrado na geração de demanda e 

conclusão de contratos, ou seja, replicação na cidade de Aracaju. Já em 2017, a empresa 

contratou uma consultoria de marketing visando se alicerçar na atual praça, além de planejar 

estrategicamente seu projeto de expansão para outras localidades. 

A rentabilidade da Startup se origina dos planos mensais adotados pelos clientes e 

números de usuários que utilizam o serviço, gerando uma média de R$ 0,30 à R$ 0,75 por 

bilhete. A medida que o número de usuários aumenta, o preço unitário é reduzido, 

fomentando assim o crescimento do consumo.    

No tocante a matriz swot, como ponto forte, esta solução fornece uma Interface de 

Programação de Aplicativos- API de integração, disponibilizando uma equipe especializada 

que opera a baixo custo. A falta de um plano de marketing e vendas e a ausência de 

estratégias para retenção dos colaboradores com mais talento se vislumbram como seus 

principais pontos fracos. A diversificação de mercados que podem atuar e a mudança no 

hábito de consumo ocasionada pela implementação de ferramenta similar por uma grande 

player do mercado financeiro se apresentam como oportunidades neste mercado. Por fim, a 

facilidade com que a solução pode ser copiada por outros concorrentes representam sua maior 

ameaça. 

A Startup 4 está presente no Instagram e Facebook, mas tem uma visão de que estas 

redes sociais tem a finalidade maior de desenvolver o branding da empresa, não trazendo 

resultados efetivos quanto a prospecção de clientes. 



 
Já a plataforma website possui o caráter de transmissão de informações confiáveis e 

serve como base de operação administrativa utilizada pelo cliente, o que acaba gerando fluxo 

contínuo à plataforma. 

Sua principal estratégia é o plano de prospecção e vendas executado pela equipe 

comercial que é apoiada pelo material gráfico do negócio: flyer, cartilha de apresentação, 

cartão de visitas, papel timbrado, ou seja, toda produção impressa institucional. 

Atualmente não existe verba direcionada para a comunicação e marketing do negócio, 

todavia, persiste uma previsão de elaboração do plano de marketing para 2017, quando será 

direcionada receita específica para tal objetivo.  

O serviço vem sendo executado também em alguns lugares da Bahia, com ênfase na 

área da saúde. A ideia central é estabelecer o serviço em todas capitais do país através do 

comissionamento de vendedores e representantes.  

 

5. Análise Cruzada dos Casos e Sugestões 

Toda empresa, a nível ideal hipotético, deveria surgir a partir de um planejamento 

estratégico elaborado por um plano de negócios, objetivando prever erros e otimizar as 

chances para o estreito caminho do sucesso.  

As Startups representam, em sua maioria, modelos de negócios inovadores os quais não 

possuem referências na atividade empresarial tradicional, o que fortalece ainda mais a 

necessidade de um planejamento. 

Logo abaixo, segue tabela a qual demonstra a elaboração do planejamento no momento 

inicial das empresas estudadas: 

 

Startup Plano de 

Negócios 

Canvas Planejamento 

Indefinido 

Sem 

Planejamento 

Startup 1 - X X - 

Startup 2 - X - - 

Startup 3 - - - X 

Startup 4 - X - - 

Fonte: Autores (2017) 

 

Os dados coletados acima expostos conduzem ao entendimento de que todas as Startups 

não elaboraram um planejamento profundo sobre sua atividade, aprendendo e percebendo os 

erros conforme a execução prática.   



 
A empresa 3 começou sua atividade sem planejamento algum. A partir do momento que 

se idealizou o conceito da solução inovadora, iniciou-se o processo de capacitação, captação 

de recursos e posterior criação da ferramenta. 

O modelo Canvas de negócios se tornou quase uma unanimidade entre as Startups, já 

que é prático e organiza os principais elementos que cercam a atividade empresarial praticada. 

Além disso, ele também pode ser utilizado como instrumento de resumo e conhecimento do 

mercado para os possíveis investidores em apresentações de pitchs e rodadas de negócios. 

Diante desse planejamento se questionou a setorização departamental dos negócios, em 

especifico sobre a existência de um setor especializado que cuidasse do marketing e da 

comunicação organizacional. 

Muito embora o setor de tecnologia dos casos estudados possuam profissionais 

especializados na área, nenhuma das empresas possui um profissional com experiência de 

mercado ou com formação na área de comunicação e marketing para compor o departamento. 

Percebeu-se a existência deste setor nos negócios 1, 2, 3, contudo, são os sócios, com 

formações e experiências profissionais anteriores distintas, que se responsabilizam por uma 

das áreas mais relevantes do negócio quando inserido no mercado. A empresa 4, embora 

possua o maior corpo de colaboradores, delegou essa atividade à profissionais contratados 

para execução de ações pontuais.  

Os colaboradores afirmaram se espelhar em algumas Startups, tanto em face do modelo 

de negócio quanto ao sucesso de sua marca e comunicação no mercado. 

 

 

Startup Referência 

Startup Mundial  

Referência 

Startup  

Nacional  

Referência 

Agência de 

Comunicação 

Nacional  

Referência 

Agência de 

Comunicação 

Local 

Startup 1 Mok - Resultados 

Digitais 

Sapienza 

Inteligência 

Digital 

Startup 2 - Trakto Pro Sotaque 

Propaganda 

Teaser 

Startup 3 Opentable - - - 

Startup 4 Myvisit - Zulu Branco Flap 

Fonte: Autores (2017) 

 

Os empresários se espelham diretamente em negócios bem sucedidos no mesmo 

segmento que atuam, a nível global ou nacional. Suas principais referências surgem a partir 



 
desta observação e adequação ao contexto em que atuam, vislumbrando o modelo de negócios 

e o branding executado. 

A tabela acima serve de alerta para algumas percepções das Startups sobre as 

referências no mundo da comunicação. A Startup 3 não possui qualquer empresa de 

comunicação como referência no mercado local ou nacional, o que gerou um questionamento 

quanto a capacidade destes negócios em solucionar seus objetivos de comunicação. 

A Startup 1 nunca manteve contato com qualquer agência de comunicação ou 

marketing na tentativa de criar algum plano de comunicação. A Startup 2, embora tenha 

mantido contato, também não concluiu qualquer tipo de ação neste sentido. Já a Startup 3 

acredita que as empresas da área comunicacional não acompanham o ritmo necessário para 

atender as necessidades das Startups, que geralmente devem ser céleres com respostas rápidas 

em decorrência da liquidez da atividade. A Startup 4 contratou serviços específicos de uma 

empresa local, mas não possui conhecimento sobre a real capacidade dela em atender as 

demandas mais densas. 

Posto isso, notou-se que as Startups estudadas direcionam seu foco ao desenvolvimento 

da ferramenta, favorecendo a criação do corpo funcional voltado para os profissionais de 

tecnologia, o que vai de encontro ao modelo de desenvolvimento do cliente proposto por 

Blank (2012). Neste ínterim, o profissional de marketing deve ser mais valorizado pelas 

Startups, como forma de solucionar suas necessidades que surgem logo após a finalização do 

produto, quais sejam: geração de demanda, canais de distribuição, plano de prospecção e 

vendas, logística, estratégias de divulgação, métrica, mensuração e análise dos resultados, 

entre outros conhecimentos que fogem do knowhow dos desenvolvedores de sistema. 

Outro ponto relevante é que existe um mercado efervescente a ser atendido pelas 

empresas de comunicação e marketing, mas que exige uma preparação e adequação 

direcionada ao modelo de negócios de cada Startup. Essa oportunidade é latente e não está 

sendo absorvida pelo mercado.  

Por fim, a estratégias utilizadas pelas empresas estudadas beiram a superficialidade de 

resultados contundentes que podem ser otimizados através de um efetivo plano de marketing 

e investimento no setor. A visão deve ser alterada para que exista um departamento com 

profissionais de marketing atendendo as necessidades do negócio.  

 

 

 

 



 
5. Considerações Finais 

 

A necessidade de estruturação de uma ação estratégica de marketing de baixo custo é 

fundamental para uma Startup, pois estamos falando de modelos de negócios arrojados, 

inovativos, disruptiveis, mas com poucos recursos financeiros. A falta de verba, limita 

bastante as operações, seja pela própria dificuldade da contração de fornecedores estruturados, 

seja pela falta da execução do planejamento estratégico dos times. Ressalta-se que é bastante 

comum para as Startups a criação de apenas um Canvas, modelo proposto por Alexander 

Osterwalder em seu livro Business Model Canvas, que consiste em um "Quadro de modelo de 

negócios" que é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, indicada de acordo com os 

principais teóricos da área como Blank (2012) e Ries (2012) para apresentar novos modelos 

de negócio.  

O Canvas é composto por inovador mapa visual dividido em nove blocos do modelo de 

negócios, onde pelo menos três deles abordam diretamente as ações de marketing 

inicialmente na boa definição do segmento de clientes que serão buscados, nos canais de 

marketing e no relacionamento da empresa, desde o momento da criação, como na validação 

dos produtos.  

Percebeu-se que as equipes analisadas são formadas basicamente por homens, com 

idade entre 21 e 36 anos, e que apesar de possuírem formação universitária completa ou em 

andamento, tem o perfil de autodidatas, utilizando-se da internet como meio de aprendizagem. 

Vislumbrou-se a ausência de mulheres no corpo societário e funcional das Startups estudadas, 

o que é visto como um ponto fraco, por elas mesmas, em relação ao mercado. 

Os entrevistados são conceituados como empreendedores por oportunidade; e a maioria 

já empreendeu anteriormente, o que reforça uma das características atribuída aos 

empreendedores por Dornelas (2008) que é o fato de assumir riscos calculados e não ter 

receio do fracasso. 

Uma questão que despertou a atenção foi o fato de, apesar de existirem instituições com 

o propósito de apoiar os empreendedores, percebe-se que estes acabam por não se valerem 

dessas, seja por desconhecimento dos processos ou por dificuldades encontradas. 

Outro ponto, é a falta de definição de papéis dentro de algumas das organizações 

analisadas. Este fato, muitas vezes, pode prejudicar o andamento dos processos, gerar 

retrabalhos, ingerências ou até mesmo, fazer com que ações deixem de ser tomadas e 

oportunidades perdidas. 



 
Por fim, ratifica-se a necessidade de direcionar estruturação e planejamento no setor de 

marketing destas Startups, o que se demonstra uma condicionante para alcançar o estreito 

caminho para o sucesso. 
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