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O que é o Guia da Startup?

É um guia que vai apresentar vários conceitos para ajudar você a criar e a gerenciar
um produto web rentável, ou seja, um site que preste algum serviço que gere dinheiro
su�ciente para pagar as contas desse site e ainda sobrar algum dinheiro no seu bolso.
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De um lado, fazer um produto web está cada vez mais simples. Tanto a infraestrutura
necessária paramanter um produto web funcionando quanto fazer divulgação segmen-
tada com o auxílio de ferramentas como Google e Facebook estão cada dia mais aces-
síveis e fáceis de usar. Do outro lado, a capacidade técnica existe, basta ver a ótima
qualidade dos projetos web que são feitos para sites de grandes campanhas ou de e-
commerce. Por que então não vemos produtos web de qualidade em abundância no
Brasil? Nesse livro, irei compartilhar um pouco do que aprendi nesses anos no desen-
volvimento de produtos na Locaweb para que possamos trocar experiências e, quem
sabe, inspirar mais desenvolvedores a fazer novos produtos web brasileiros de sucesso.
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Antes que você avance mais, um aviso: não pretendo falar sobre private equity, ca-
pital de risco, seed funding, angel investment e questões similares por três motivos:

• Primeiro, já existe uma quantidade considerável de blogs e livros, até mesmo em
português, falando sobre isso. Basta uma busca no Google por esses termos para
encontrar muita informação relevante.

• Pre�ro não falar sobre isso, pois nas minhas experiências de startup, tanto na Di-
aldata quanto na Locaweb, o dinheiro de investidor só apareceu muito depois do
negócio já estar bem estabelecido, ou seja, muito depois da fase de startup, então
não tenho experiência em startup com investidor externo, somente em startup
auto-�nanciada.

• Por �m, se você tiver um produto web rentável em mãos a sua conversa com um
investidor será bem mais fácil do que se você tiver apenas uma ideia na cabeça e
um plano de negócios nas mãos.

Sendo assim, o foco desse livro será totalmente voltado para as startups auto�nan-
ciadas.

Uma pergunta que você deve estar se fazendo é...

�.� Q��� � ���� ���� ���� ����� ����� ��������
Acho a sua pergunta bastante pertinente e apropriada, por isso aqui vai um pequeno
histórico.

Minha primeira experiência com startup foi no �nal de ���� quando eu estava ter-
minando a faculdade de Engenharia da Computação no ITA e um tio meu me falou
que ele conheceu um negócio muito bacana de computadores chamado BBS (Bulletin
Board System). Ele não entendia nada de computadores mas disse que tinha algo a ver
com redes e que se eu achasse interessante, a gente podia abrir um negócio juntos. Com
mais dois sócios, meu tio e eu criamos a Dialdata BBS (Bulletin Board System) que de-
pois viria a ser um dos primeiros provedores de acesso a internet do Brasil em ����. A
empresa cresceu, foi vendida e o resto é história.

Em ����Gilberto Mautner, que também estudou no ITA, me convidou para ajudá-
lo a melhorar o processo de desenvolvimento de produtos na empresa dele, a Locaweb.
Hoje temos na Locaweb um processo de desenvolvimento de produtos web capaz de
colocar no mercado um produto de sucesso em menos de � meses com times enxutos
de � a � pessoas, usando asmelhores práticas que irei comentar nos próximos capítulos.

�



Casa do Código Capítulo �. O que é o Guia da Startup?

Fazer um produto web está cada vez mais simples. A infraestrutura necessária para
operar esse produto está cada vezmais acessível. Só que uma questão aindame incomo-
dava: será que é possível criar um produto web do zero, sem ter a força de uma marca
forte para vender, sem ter grandes investimentos de marketing, e mesmo assim atrair
clientes su�cientes para ter produto rentável, ou seja, cuja receita pague as despesas?
Surgiu daí, em agosto de ����, o ContaCal (http://contacal.com.br), um experimento
de startup que está servindo para mostrar que, além de ser simples criar um produto
web e que a infraestrutura necessária para operar esse produtos está cada vezmais aces-
sível, é possível sim fazer esse produto conquistar novos clientes e ser rentável mesmo
sem ter uma marca forte por trás e sem ter grandes investimentos de marketing.

�.� P��� ������� �� ���������� � ��������� �� ���-
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Normalmente os desenvolvedores de so�ware se focam em desenvolvimento de sites,
consultoria ou desenvolvimento de sistemas corporativos. Aliás, as dicas e técnicas que
serão apresentadas aqui podem e devem ser usada mesmo nesse tipo de sistema, pois
todo site e sistema web pode ser considerado como um produto web, como veremos no
capítulo �.

Acredito que está na hora de os desenvolvedores de so�ware do Brasil darem mais
atenção ao desenvolvimento de produtos web. Existem grandes oportunidades nessa
área e o Brasil é um mercado totalmente inexplorado.

Em ���� tivemos a ideia de criar o Marketplace Locaweb uma galeria de aplicativos
web onde colocaríamos à disposição de nossos ���.��� clientes na época, aplicativos
web que pudessem facilitar seu dia-a-dia. Começamos a buscar aplicativos que tives-
sem alguns requisitos mínimos para poder fazer parte desse Marketplace, garantindo
que nosso cliente tivesse uma boa experiência com os produtos que íamos indicar. Es-
távamos bastante empolgados com a ideia da galeria de aplicativos. Contudo, a di�cul-
dade para encontrar produtos web que pudessem ser oferecidos em nosso Marketplace
nos mostrou que mesmo o Brasil tendo muitos desenvolvedores web de alta qualidade
- basta ver a qualidade dos sites que são feitos por esses desenvolvedores para empresas
- esses desenvolvedores ainda não tiveram a oportunidade de dar a devida atenção ao
mundo dos produtos web.

Nos últimos anos também tive a oportunidade de ajudar outros � tipos de desen-
volvedores de so�ware. Um deles era uma empresa de so�ware que há mais de �� anos
desenvolve e licencia um so�ware cliente-servidor para escritórios de advocacia. Há
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uns dois anos eles decidiram portar esse so�ware para a web. É claro que não se move
para a web mais de �� anos de desenvolvimento de so�ware de uma hora para outra,
mas é preciso começar. É mais uma startup, um produto web que precisa ser criado e
gerenciado de forma rentável!

O outro tipo de desenvolvedor com quem tive a oportunidade de interagir foi uma
empresa de consultoria e treinamento, que queria desenvolver um produto web e não
sabia ao certo por onde começar. Acabou descobrindo o que fazer, desenvolveu logo
seu produto, colocou na web e não acreditou quando começaram as primeiras vendas!
Mais uma startup, mais um produto web que precisa ser criado e gerenciado de forma
rentável!

Todos esses desenvolvedores, assim como os desenvolvedores de sites, possuem alto
nível técnico, mas sempre estiveram com foco em outras coisas e só agora puderam se
dedicar a criar e a gerenciar um produto web.

O Guia da Startup tem por objetivo dar um pouco mais de ferramentas para que
mais pessoas se aventurem a criar e gerenciar produtos web rentáveis!

Vou usar o ContaCal como exemplo principal mas pretendo usar outros exemplos
para ilustrar as técnicas apresentadas nesse livro: Cobre Grátis, byMK / Fashion.me, a
Caelum que vai contar sobre sua startup de cursos online, Sieve e a Locaweb que vai
contar como fez seus produtos web.

�.� G��� �� S������ ���� ��� ��������
Várias empresas estabelecidas usamomodelo de startup para inovar. A necessidade que
as empresas estabelecidas têm de inovar vem da própria necessidade de sobrevivência
delas. Uma empresa que não inova acaba não se adaptando às constantes mudanças
do mundo, do ambiente que a cerca e que cerca seu cliente. Com essas mudanças, os
problemas dos clientes tambémmudam e, consequentemente, a solução para esses pro-
blemas terá que mudar. Daí a necessidade de inovação.

As técnicas aqui ensinadas podem e devem ser usadas também por empresas esta-
belecidas para criar e gerenciar produtos web, quer seja um novo produto web, um site
ou mesmo um sistema web que suporte o negócio principal da empresa.

Por este motivo, dediquei três capítulos no �nal do livro para ensinar como usar as
dicas do Guia da Startup em empresas estabelecidas.
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O Guia da Startup está organizado em sete partes e dentro de cada parte você irá en-
contrar capítulos que tratam de um tópico especí�co. Os capítulos foram organizados
nessas sete partes distintas e nessa ordem especí�ca para facilitar a leitura sequencial do
livro. Porém, se você viu no sumário algum assunto que te interessa e quer ir direto para
ele, vá em frente. Os capítulos anteriores não são necessariamente pré-requisito para a
leitura de um especí�co. O que importa é que você possa encontrar aqui a informação
mínima necessária para criar e gerenciar sua startup de um produto web rentável, não
importa em qual ordem ou mesmo se você usou todo o conteúdo do livro ou só um
pedaço.

A primeira parte tratará de de�nições e requisitos. Vamos de�nir os termos “star-
tup” e “produto web”. Em seguida vamos nos questionar por que ter uma startup. Que
tipo de retorno além do �nanceiro uma startup pode dar. Vamos ver o que é necessário
para se ter uma startup, o que podemos terceirizar e o que deve ser feito por nós mes-
mos. Além disso, discutiremos sobre quanto tempo devemos dedicar a startup, além de
uma discussão sobre sociedades.

Na segunda parte discutiremos ideias e problemas, pois é em torno disso que fa-
remos o produto web. Mas a�nal, o cliente sabe ou não sabe o quer? Qual problema
devemos resolver? O que fazer quando temosmuitas oportunidades? Qual delas perse-
guir? Voumostrar um exemplo de como, dentre � ideias, acabei escolhendo oContaCal.

Na terceira parte é hora de por a mão na massa de fato, vamos construir e expe-
rimentar. Primeiro, por que é preciso construir o produto rápido. O que é esse tal de
MVP que todomundo fala. As ferramentas disponíveis para construir seu produto web
rapidamente.

Na quarta parte vamos dar “a cara a tapa”, ou seja, vamos ver como colocar o seu
produto na frente dos clientes, colher feedback e descobrir o que fazer com esse feed-
back.

Na quinta parte temos o Guia da Startup para não startups, ou seja, como empresas
já estabelecidas poderão tirar proveito das dicas aqui apresentadas para criar e gerenciar
seu produto web, quer seja um novo produto web que gere nova receita para empresa,
um site ou mesmo um sistema web que suporte o negócio principal da empresa.

Na sexta parte vamos ver como outras startups �zeram seus produtos web. Como
eles encontraram o problema que eles resolveram com seus produtos web. Por que
escolheram esse problema para resolver. Como foi o processo de desenvolver o produto
web. O que eles fariam diferente sabendo o que sabem hoje. Quando lançaram seus
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produtos, como atraíram seus primeiros clientes, quando se tornaram rentáveis. Quais
experimentos foram feitos no caminho para achar a rentabilidade. As startup que vão
contar seus casos são Cobre Grátis (http://cobregratis.com.br), byMK / Fashiom.me
(http://fashion.me), a Caelum (http://caelum.com.br) que vai contar sobre sua startup
de cursos online, Sieve (http://sieve.com.br) e a Locaweb (http://locaweb.com.br) que
vai contar como fez seus produtos web.

Por �m, na sétima e última parte dou uma lista de livros recomendados para quem
quer trabalhar com produto web, inovação e startups e, no último capítulo, uma síntese
em um parágrafo dos conceitos vistos no livro.

Então, vamos começar?

http://cobregratis.com.br
http://fashion.me
http://caelum.com.br
http://sieve.com.br
http://locaweb.com.br
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