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3.1 Resumo da Semana Passada 

Quais os problemas que você identificou  na 
semana passada?  

Quais foram os temas? 

Qual você vai abordar? 

Compartilhe os resultados ou tendências 
interessantes das suas pesquisas. 

Em que estágio do Ciclo de Startup Enxuta 
nós estamos neste momento?  
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3.2 Brainstorming de Soluções 

Faça um brainstorm para encontrar possíveis 
soluções para o problema. 

Com um app poderia lidar  com o problema? 

Mais uma vez, não tenha medo de expor toda 
e qualquer ideia. 

Use Post-Its novamente! Escreva uma ideia em 
cada post it.  



3.3 Desenvolvimento de Clientes 

“Desenvolvimento de clientes não é perguntar 
aos clientes o que eles querem—é tentar 
entender o que eles precisam, como eles 
trabalham, quais são suas maiores dificuldades 
e prioridades. ”     —Cindy Alvarez 

 

“Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas 
queriam, elas teriam pedido um cavalo mais 
rápido.”                                            —Henry Ford 
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Atividade: Por que Startups Falham? 

“A grande maioria das startups que fracassa NÃO 
porque não têm capacidade de criar um grande 
produto ou tecnologia, mas porque ninguém 
queria aquele produto!”                       — Steve Blank  
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Use  a página 11 da sua apostila 
para listar o que havia de errado 

com estes produtos.. 



 
3.4 Tamanho do Mercado Potencial  

– Entenda o seu Mercado 
 Onde o seu app seria necessário?  

O que atende a essa necessidade no 
momento? 

Se o seu app já existissem, as pessoas o 
usariam? Com que frequência?  

Quais as principais funções que o seu app 
deveria ter?  
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Tamanho do Mercado Potencial 

Que tipo de pessoa vai usar o seu app?  

Essas pessoas já usam um app parecido com 
o que você pretende criar? 

Quantos usuários têm o(s) seu(s) concorrente(s)? 

Faça uma pesquisa rápida na Internet para 
determinar qual seria o número máximo de 
usuários. 

Quando terminar, peça feedback à sua 
mentora/coordenadora. 
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Use a página  12 para 
calcular o tamanho do 
seu mercado potencial. 



Atividade: Perguntas para a pesquisa 

Exemplos de pesquisas para o Angry Birds 

10 min. para listar as perguntas 

Escreva todas as perguntas que lhe ocorrer 
para os potenciais clientes do seu produto 

O que você perguntaria ao seu cliente ideal? 

 

8 

 Registre suas ideias 
na página 13 da 

apostila. 



3.5 Elabore uma pesquisa 

Elabore uma pesquisa para a solução que você 
deseja criar. 

Escolha as 5-7 melhores perguntas da sua lista.  

Perguntas de múltipla escolha são mais fáceis de 
serem respondidas. 

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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Elabore a sua 
pesquisa na pág. 15 
da apostila do aluno 



 3.6 Tutorial de Mapas 

Termine o tutorial de Mapas para aprender a 
usar esta função. 
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Próxima semana: Finalize a ideia 
para a criação do seu app  

Traga a ideia do seu app para a aula. 

Faça a pesquisa que você criou com o mínimo de  20 
pessoas até a próxima semana, para compartilhar o 
resumo dos resultados que você obteve. 

Quanto mais pessoas responderem à pesquisa, 
melhor! 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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