
GUIA DE APOIO AO 
PARTICIPANTE DO 
STARTUP WEEKEND 
O QUE É O STARTUP WEEKEND 

● Competição imersiva de criação de startups 

● Você e seu time serão capazes de criar uma empresa no final de semana 

● Objetivos 

○ Capacitar empreendedores a criar empresas de impacto e inovadoras 

○ Criar um movimento local de empreendedorismo, inovação, startups 

STARTUP 
● Objetivo 

○ Aprender "o que" será a empresa que será criada e como torná-la capaz de taxas elevadas de cresci-

mento 

● O que é Startup 

○ Enxuta 

■ Uma startup é uma pequena empresa começando. Ninguém começa grande. Então é preciso 

focar os esforços em um mercado, um problema, uma proposta, simples de ser entendida e im-

plementada, com estrutura de equipe e recursos bem enxuta. 

○ Repetível 

■ Entendemos enquanto startup que a empresa cresce mais atendendo muitos clientes com uma 

mesma solução do que alterando uma solução para poucos bons clientes que pagam bem. Pre-

ferimos esse foco por prover maior potencial de crescimento no médio a longo prazo. 

■ Ou seja, uma única solução, repetida igualmente para todo cliente, sem alterar o produto ou 

serviço para cada novo cliente. 

○ Escalável 

■ O que é 



● Capacidade da empresa de crescer exponencialmente, em faturamento e/ou quantidade de 

usuários 

■ Como saber 

● Para considerar escalável 

○ Você precisa ter capacidade de expandir sua capacidade de atendimento, entrega, pro-

dução, assistência, rapidamente, conforme novas regiões demandam seu produto e 

com custos somente conforme o volume de demandas, sem parar para construir nem 

ter equipe ou estrutura ociosa porque uma região ainda não teve muita demanda 

○ Precisa ter disponibilidade de expandir rapidamente a base de colaboradores, de forma 

descentralizada, se necessário, desde que somente para atender ao volume da de-

manda nos locais, garantindo que a equipe não gere custos se vier a ficar ociosa. 

○ É fundamental contar com um plano financeiro que comporte um crescimento escalar 

da empresa, de acordo com o seu momento. Se estiver inicial e em momento de apren-

dizado, que tenha uma estrutura enxutíssima de custos, enquanto, ao crescer, tenha a 

estrutura e garantia que terá dinheiro disponível para crescer. O objetivo do dinheiro 

nesse caso é ser combustível para o crescimento da empresa e também uma forma de 

reduzir o risco da operação. Lembrando: investidor profissional não aporta dinheiro 

para fazer um negócio acontecer, mas sim para que ele cresça acima das taxas de mer-

cado. 

○ Utilizar sempre que possível a automação para reduzir a necessidade de intervenção 

humana (cara, propensa a falhas) ou reduzir o custo do processo executado. 

○ O custo da estrutura toda deve ser menor que o ganho e deve crescer em uma taxa 

MUITO MENOR que a taxa de crescimento dos ganhos 

○ Processo de criação de empresas. Não é um momento de operação diária voltada à performance, 

mas sim de aprender o que fazer enquanto empresa, como atender ao mercado, como crescer rapi-

damente mantendo um custo linear. 

● From zero to Hero 

○ Ideia 

■ Onde seu time começa, descrevam a ideia para que fique clara para todos 

■ Vamos agora construir sua empresa para o mercado, já que é o mercado que manda no sucesso 

da empresa. 

○ Problema 

■ Vamos lá, de forma respeitosa. Foda-se sua ideia. Pessoas não compram a sua ideia. Elas com-

pram algo que resolve um problema ou atende um desejo delas. 

■ Identifiquem e descrevam com clareza qual o problema que vocês resolvem e de quem. 

○ Validação do Problema 



■ Problema descrito, ótimo, seu time saiu do zero. 

■ Agora é preciso garantir que o problema de vocês existe de verdade no mundo lá fora e não só 

na opinião de vocês. Hora de aprender como o mercado vê e sofre esse problema. 

■ Método: Entrevista. Conversar com as pessoas tudo! 

■ Material: Guia de entrevista para validação de problema. 

○ Proposta de solução 

■ Se pelo menos 60% do público tem o problema, então o mercado realmente tem um problema 

digno de se trabalhar sobre. 

■ Aprenda sobre o problema, impacto nas pessoas, causas, consequências, etc. 

■ Pensem em uma solução ENXUTA para resolver esse problema. Descrevam o conceito de solu-

ção de vocês. 

○ Validação da solução 

■ Nada de dar uma de espertinho. Não quer dizer que essa sua proposta é boa para ganhar o 

mercado mundial. 

■ Vamos ver o que as pessoas possíveis clientes acham da sua proposta fenomenal. 

■ Antes escute delas como elas solucionariam o problema, depois apresente sua proposta, peça 

para ela melhorar as duas propostas e achar uma solução fenomenal final. 

■ Método: entrevista, claro. 

■ Material: Guia de pergunta para solução 

○ MVP - Protótipo 

■ Achou uma proposta de solução que o mundo gostou? Ótimo, você andou o 1% mais impor-

tante da empresa. 

■ Vamos criar protótipos, MVP, para ajudar os clientes a entenderem o início da empresa. 

■ Objetivo: Até 3 funcionalidades no produto que demonstrem o valor que sua empresa pode 

prover ao cliente, de forma que você consiga gerar uma potencial venda. 

■ Vide: Lean Canvas 

■ Materiais: 

● Canva.com 

● Moqups.com 

● fluidui.com 

● http://www.invisionapp.com 

● http://www.processmaker.com 



● bpmn.io 

○ Pré-venda 

■ Apresente seus protótipos aos clientes. Não diga nem explique nada, só apresente. 

■ Eles entenderam o quê? 

■ Eles gostaram do que viram? 

■ Agora explique o projeto 

■ Peça que indiquem melhorias 

■ Peça se eles precisam disso para resolver o problema X que você descobriu 

■ Se precisarem, tente uma pré-venda ou indicativo de que aceitam ajudar você a melhorar e 

construir o produto e sob quais condições 

○ Pitch 

■ Convença o mundo de que seu serviço ou produto é dos bons. 

■ Demonstre os resultados efetivos obtidos nesse final de semana. 

■ Materiais: http://www.epitch.com.br 



 

SCRUM 
● Ferramenta de trabalho 

○ Use essa metodologia para organizar as prioridades do aprendizado 

○ Entenda que aprender, entender e mudar o caminho é mais rápido e barato que tentar acertar de 

primeira. 

○ Vocês tem um projeto pela frente, aprendam como conduzí-lo de forma ágil. 

● Técnica 

○ Backlog 

■ Liste tudo o que precisa ser feito, tudo mesmo 

○ Sprint 

■ 30 minutos de sprint 

■ Coloque em uma lista separada tudo o que pode ser feito em 30 minutos 

■ Mãos à obra 

○ Reunião Scrum 

■ 10 minutos no máximo 

■ Reunião com todos do time 

● Presencial ou remoto ou voz 

■ O que foi feito nessa meia hora 

■ Quais as dificuldades 

● Como o time pode ajudar 

● O que é necessário saber dos mentores? 

■ O que cada um fará na próxima meia hora 

○ Reunião de sprint 

■ A cada 3 ciclos de sprint 

■ O que foi alcançado da Sprint e o que ficou faltando 

■ O que foi aprendido 

■ O que precisa ser alcançado na próxima sprint 

● Pedir ajuda para os mentores 

■ Quais serão as tarefas da próxima Sprint e quem fará o quê 



○ Repetir até o sucesso 


