
Definindo o problema 
Lição 2 



Módulos 

2.1 Ideação – Brainstorming  dos problemas da 
comunidade 

2.2 Startup enxuta 

2.3 Planeje uma pesquisa de mercado 

2.4 Tutorial de Games do App Inventor 



2.1 Ideação 
Comece com um brainstorming dos problemas 
da comunidade. 

Não tenha medo de expor toda e qualquer 
ideia. 

Use suas experiências pessoais! 

Use Post-Its. 

Escreva cada ideia em um post it. Vale tudo! 

Quando acabar de escrever as ideias nos post it, 
tente agrupá-las em categorias. Veja se existe um 
padrão. 



Entenda o seu mercado  

Quais as necessidades que você  identificou?  

O que atende essas necessidades no mo 
momento? 

Quanto as pessoas pagam por isso? 

Quais as funções mais importantes para 
atender essas necessidades?  
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Entenda seus Clientes 

Tente descobrir onde está a necessidade. 

Você nunca saberá com certeza se não 
PERGUNTAR! 
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2.2 Atividade: Startup Enxuta 

 

Fonte: Eric  Ries – startuplessonslearned.blogspot.com  



Uso de Dados 

Corrija rapidamente e teste seu produto 
constantemente 

Divida as funções. Construa primeiro as 
funções mais importantes e depois 
acrescente as outras. 

APRENDA a partir dos seus DADOS para 
melhorar sua IDEIA 



2.3 Perguntas para a pesquisa de 
mercado 

Exemplo de pesquisa para o Shazam 

10 min. para ouvir as perguntas 

Escreva todas as perguntas que você faria ao 
seu cliente potencial 

O que você perguntaria ao seu cliente 
potencial? 

 

Anode suas ideias na 
pág.9 da apostila do 

aluno 8 



Atividade: Crie uma pesquisa 
As boas pesquisas são curtas 

Escolha as 5-7 melhores perguntas da sua lista  

Perguntas de múltipla escolha são mais fáceis 
para as pessoas responderem 

Você pode permitir que as pessoas escolham 
mais de uma resposta 

Você também pode conversar com as pessoas e 
fazer anotações. Se puder, grave um vídeo. Ele 
poderá ser útil para o seu vídeo promocional. 
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Crie a sua pesquisa de 
mercado  na pág. 10 da 

apostila do aluno 



2.4 Coleção de Games 

Termine o tutorial de Games.  
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Próxima Semana: Finalize o 
problema! 

Traga para a aula o problema que você quer 
resolver! 

Faça a pesquisa que você criou com o mínimo 
de  20 pessoas. Você também pode conversar 
com as pessoas e fazer anotações. Se puder, 
grave um vídeo. Ele poderá ser útil para o seu 
vídeo promocional. 


