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Por que é preciso fazer rápido o
produto web?

Já falamos sobre algumas de�nições e requisitos para se ter uma startup. Depois falamos
sobre como ter ideias de produtos para a startup e que essas ideias vêm de problemas
ou necessidades que as pessoas têm e estão dispostos a pagar pela solução. Estamos
entrando agora na parte de mão na massa, sobre como fazer um produto web.

E a primeira pergunta que vem à mente quando falamos em fazer um produto web
é:
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Bom, precisar, não precisa. Como a startup é sua, é você quem de�ne suas metas e
objetivos. Só que tudo o que a gente conversou até aqui está no campo da teoria. Mesmo
as conversas com pessoas que têm um problema ou necessidade que você vai resolver
com seu produto web, mesmo a pesquisa que você fez para decidir se seguia adiante
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com sua ideia de produto web, tudo isso é teoria. Vou lhe dar então � razões para você
fazer rápido o seu produto.
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Você só vai aprender alguma coisa útil sobre seu produto web quando as pes-
soas o estiverem usando.

Quanto mais tempo você demorar para colocar seu produto na rua, mais tempo
você vai demorar para aprender com pessoas reais se você está no caminho certo. E
pior, mais passos você certamente estará dando na direção errada. Você só vai saber se
o produto web que você fez realmente resolve o problema de algumas pessoas se essas
pessoas usarem seu produto. Quanto mais tempo demorar para isso acontecer, mais
tempo vai demorar para saber se seu produto é ou não é a solução do problema.

E se não for, o que você faz? Conserta, ajusta, muda! Quantomais cedo você souber
que o que você está desenvolvendo não está no caminho certo, melhor, pois menos
tempo, energia e dinheiro você vai desperdiçar indo no caminho errado.
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Quanto mais funcionalidades um produto tiver, mais difícil é de entender e
usar esse produto.

Existe um limite de funcionalidades que o usuário consegue entender. Quando co-
locamos funcionalidades demais, ao invés de criarmos uma solução para o problema
do cliente, acabamos criando um novo problema para ele. Kathy Sierra, reconhecida
instrutora de programação e de experiência do usuário, criou um grá�co de funciona-
lidades que ilustra de forma clara e divertida como a satisfação do usuário diminui à
medida que aumentamos a quantidade de funcionalidades de um produto.
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Figura ��.�: Curva de satisfação do usuário como função da quantidade de funcionali-
dades
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Quanto mais tempo você demorar para lançar, mais tempo vai demorar para
ter receita e, consequentemente, mais tempo demora para ter o retorno do di-
nheiro que você investiu.

Quanto mais tempo seu produto web demorar para ter usuários e, consequente-
mente, clientes que em algum momento irão pagar pelo seu produto web, mais você
terá que investir do seu próprio bolso. Veja abaixo um grá�co típico de retorno de in-
vestimento de um produto. Enquanto você não lançar seu produto e não tiver receita,
tudo o que você terá é custo, ou seja, você estará na parte de investimento da curva
abaixo. Isso só muda quando você começar a ter receita e essa receita for maior que
os custos mensais, aí você entra na área descrita abaixo como rentabilidade mensal. Só
depois de alguns meses nessa área é que você terá o retorno do seu investimento. Veja
como o caminho é longo.

Figura ��.�: Retorno do investimento
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Agora veja no grá�co abaixo, como um atraso de � meses em obter receita pode
atrasar em � meses a obtenção do retorno do investimento. Será que esses � meses de
atraso em obter receita valem a pena? O que você vai fazer nesses � meses realmente
compensam �meses de atraso no retorno do investimento?

Figura ��.�: Retorno do investimento postergado

Por outro lado, veja só o que você ganha se conseguir acelerar o desenvolvimento
de seu produto e o lançar � meses antes do planejado. você ganha � meses de retorno
do investimento! E a explicação para isso não é só porque você adiantou a entrada de
receita, é porque você gastou menos para poder lançar o produto mais rápido. Veja no
grá�co abaixo.

Figura ��.�: Retorno do investimento antecipado
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As três razões para você lançar logo seu produto web são:

• Momento da verdade: você só vai aprender alguma coisa útil sobre seu produto
web quando as pessoas o estiverem usando.

• Excesso de funcionalidades: quanto mais funcionalidades um produto tiver,
mais difícil é de entender e usar esse produto.
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• Retorno do investimento: quanto mais tempo você demorar para lançar, mais
tempo vai demorar para ter receita e, consequentemente, mais tempo demora
para ter o retorno do dinheiro que você investiu.
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