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O QUE É A LEAN INCEPTION?

INTRODUÇÃO

UM WORKSHOP COLABORATIVO,

CUJO PRINCIPAL OBJETIVO É

ALINHAR AS PESSOAS CERTAS DE

UMA ORGANIZAÇÃO EM TORNO

DA CRIAÇÃO DE UM PRODUTO

QUE SEJA O MAIS CORRETO

POSSÍVEL PARA ATENDER ÀS

NECESSIDADES DOS CLIENTES.



PAULO CAROLI
PAULO CAROLI É AUTOR DO BEST-SELLER LEAN INCEPTION: COMO ALINHAR

PESSOAS E CONSTRUIR O PRODUTO CERTO, QUE COMPARTILHA O SEGREDO POR

TRÁS DO SUCESSO DO MOVIMENTO LEAN STARTUP, DO VALE DO SILÍCIO. PAULO

CAROLI POSSUI MAIS DE VINTE ANOS DE EXPERIÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO DE

SOFTWARE, TRABALHANDO EM DIVERSAS CORPORAÇÕES NO BRASIL, ÍNDIA, EUA

E AMÉRICA LATINA. EM 2000, ELE DESCOBRIU O EXTREME PROGRAMMING E,

DESDE ENTÃO, CONCENTROU SUA EXPERIÊNCIA EM PROCESSOS E PRÁTICAS DA

AGILE & LEAN.

A LEAN INCEPTION É UMA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES

PARA A CRIAÇÃO DE PRODUTOS DE FORMA ENXUTA,

FORTEMENTE INFLUENCIADAS POR DESIGN THINKING E

LEAN STARTUP. 



Empatia 
Colaboração 
Experimentação
Entendimento 
Observação;

1. Mergulhar na necessidade do usuário; 
2. Trabalhar com desejabilidade,
viabilidade e possibilidade; 
3. Não se limita a questão estética ou
visual de um objeto, focando
principalmente na usabilidade e
atendimento de uma necessidade; 
4. É um processo centrado no ser
humano; 

Seus valores são:

Premissas: 

DESIGN THINKING

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR

PROTOTIPAR

TESTAR

MEDIR

APRENDER

SOLUCIONAR



LEAN STARTUP
IDEAÇÃO

CONSTRUÇÃO

PRODUTO

MEDIR

RESULTADO

APRENDER

Empreendedores estão em todo
lugar; 
Empreendedorismo é gestão; 
Construir – Medir – Aprender 
Contabilidade para Inovação
(métricas de vaidade): pegar os
dados base, escolher uma métrica
importante, e trabalhar em cima
dela, fazendo avanços e medindo; 
Aprendizado validado.

Princípios do Lean StartUp: 



LEAN INCEPTION
CONSTRUIR

MEDIRAPRENDER

MVP

VISÃO DO
PRODUTO

É / NÃO É / FAZ /
NÃO FAZ

OBJETIVOS DO
NEGÓCIO

PERSONAS

JORNADAS

FEATURES

REVISÃO TÉCNICA /
NEGÓCIO / UX

RANQUEAMENTO DE
FEATURES

PÚBLICO ALVO: TIME TÉCNICO + ÁREA DE NEGÓCIO + USUÁRIOS
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POR QUÊ FAZER A LEAN INCEPTION?

MÉTODOS TRADICIONAIS DE IDEAÇÃO

ANTES DO SURGIMENTO DO AGILE, A MANEIRA COM QUE

CONSTRUÍAMOS PRODUTOS E SOLUÇÕES ERA BASEADA EM

UMA SEQUÊNCIA DE ÁREAS DE CONHECIMENTO, UTILIZADAS

PARA GARANTIR QUE PASSARÍAMOS UM LONGO TEMPO

TENTANDO DOCUMENTAR E CONSTRUIR O QUE

ACREDITÁVAMOS SER A NECESSIDADE, PARA SÓ ENTÃO

VALIDAR O PRODUTO COM O CLIENTE. O MUNDO NÃO ERA TÃO

INSURGENTE, E ESSA MANEIRA DE FAZER PROJETOS FOI

UTILIZADA PELA MAIORIA DOS PROFISSIONAIS.

ANTES - 



MODELAGEM DE PROCESSOS

ENTREVISTAS

QUESTIONÁRIOS

TÉCNICAS DE IMERSÃO

PESQUISAS EXPLORATÓRIAS

SESSÕES GENERATIVAS

"UM DIA NA VIDA"

TÉCNICA SOMBRA

CADERNOS DE SENSIBILIZAÇÃO

REENQUADRAMENTO

POR QUÊ FAZER A LEAN INCEPTION?

MÉTODOS TRADICIONAIS DE IDEAÇÃOANTES - 

PRÉ-PROJETOS BUSINESS CASE

ESCOPO DE 
PROJETO 
DEFINIDO



POR QUÊ FAZER A LEAN INCEPTION?

MUNDO V.U.C.A.
Volatility - Volatilidade
Uncertainty - Incerteza

Complexity - Complexidade
Ambiguity - Ambiguidade

SÉCULO 20 - ANOS 90

MUNDO B.A.N.I.
Brittle - Frágil

Anxious - Ansioso
Nonlinear - Não Linear

Incomprehensible - Incompreensível

SÉCULO 21  - ANOS 20 - PÓS PANDEMIA



ENXUTA

 DEFINE O MVP

 MEDE O QUE É IMPORTANTE

EVITA DESPERDÍCIO 

POR QUÊ FAZER A LEAN INCEPTION?

"Toda atividade que não
contribui para se aprender a

respeito dos clientes é
desperdício." Eric Ries
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É a criação de um produto com funcionalidades mínimas, capazes
de permitir um teste de aceitação com o público.

O objetivo é aprender com o cliente, identificando os pontos de
ajuste necessários, economizando recursos. 

 
 Para entender o que é MVP, é necessário um momento de disrupção: 

Esquecer a ideia de que devemos lançar no mercado somente um produto acabado. 
E por que isso? simples. Porque o produto está acabado na sua opinião, e não na opinião de quem vai usar.

 
Importante lembrar que existem dois fatores motivacionais para a compra de um produto ou serviço.

O primeiro é o prazer, e o segundo é a dor.
O cliente compra pelas razões dele, e não pelas suas.

 
Por mais que você se orgulhe do que sua empresa criou, não é possível saber previamente se o consumidor

compartilha da sua visão, a menos que você se permita experimentar o desempenho deste produto no mercado, e
também se manter preparado para os feedbacks que irá receber.

 

O MVP (Minimum Viable Product)



O MVP (Minimum Viable Product)

Três coisas podem acontecer quando você lançar um MVP no mercado:
 

1) Ele pode ser um sucesso de vendas, e você decidir que não é necessário
reinvestir;

 
2) Ele pode vender bem, e sugerir pelo comportamento do consumidor quais os

incrementos necessários para que ele venda ainda mais;
 

3) Ele pode não ser aceito, e então você saberá rapidamente, antes de investir
todos os seus recursos em uma ideia que não vai para frente. 

O MVP precisa gerar valor, e ter o fator UAU, surpreender.

Mas atenção: Um MVP deve ser usável, valioso e factível. Não é porque é um
MVP, que deve ser qualquer coisa.



Cases de Sucesso



O empresário experimentou o produto na casa de uma amiga, e gostou tanto que decidiu
tentar fazer a receita. Ao experimentar o produto feito por ele, sua amiga sugeriu

imediatamente a comercialização. 
 

A primeira forma de venda do produto foi através de fabricação caseira, com entregas de
porta em porta. Mas como a aceitação veio, e a demanda aumentou, o empresário entendeu a

necessidade de expandir sua produção.
 

Mais tarde, passou a comercializar outros tipos de salgado, e hoje é dono de uma fábrica que
atende dois tipos de consumidores: cafés, bares e restaurantes e consumidor final, com a

mesma entrega "porta a porta" de antes.
 
 
 

1º Case: 
Brasileiro que vende 1,5kg de pão de queijo por R$ 50,00 na Dinamarca.

Fonte: http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2013/06/carioca-abre-
fabrica-de-pao-de-queijo-na-dinamarca-e-vende-15-kg-r-50.html



Reflexões

1) O dono do produto apenas começou a vender o pão de queijo depois que atestou sua qualidade
junto aos seus amigos próximos;
2) As vendas iniciaram com baixo investimento, comercializando um produto básico, entregue de
porta em porta através de encomendas pela internet;
3) Ao validar o sucesso do seu produto, o empresário percebeu que não precisava incrementá-lo,
mas sim investir em formas de aumentar sua produção. Ter a visibilidade dessa decisão tão
prematuramente com certeza foi o fator de sucesso para o seu negócio.
4) Embora não tenha percebido necessidade de incrementar seu produto, o empresário percebeu
que havia espaço para lançar outros produtos semelhantes, e seguiu os mesmos passos até validar
esta hipótese.
5) Por fim, todo aprendizado que o lançamento deste produto lhe proporcionou, através do
lançamento de um MVP, permitiu  ao empresário atender de forma abundante dois públicos
distintos, de maneiras distintas, chegando a comercializar 6 toneladas de alimento por mês. 



A empresária presentou uma amiga em seu aniversário com uma caixa de brigadeiros feitos por
ela. O doce foi um imediato sucesso entre os convidados do evento, que já realizaram ali mesmo

as primeiras encomendas, antes que o negócio tivesse sido sequer pensado.
 

Ao perceber que o doce não somente agradava, mas conquistava os nova iorquinos, a empresária
investiu na comercialização do produto em sua forma básica. O MVP foi o bom e tradicional

brigadeiro de chocolate com leite condensado.
 

 A primeira forma de venda do produto foi através de fabricação caseira para atender
encomendas. Na sequência, a empresária se uniu a uma sócia e abriu sua primeira loja, chamada
My Sweet Brigadeiro. Hoje, além de realizar entregas em Nova York, o negócio atende todos os 50

estados, além de contar com a distribuição em grandes redes de supermercados.

2º Case: 
Brasileira que vende até 80 caixas de brigadeiros por mês, em Nova York.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/noticia/2012/07/brazilian-
brigadeiros-doces-de-paula-barbosa-sao-destaque-nos-estados-unidos-

cjpllkq9o012k26cnyx1q1k1z.html



Reflexões

1) A dona do produto apenas começou a vender o brigadeiro  porque recebeu uma demanda
reprimida do produto, quase que por acidente, e percebeu uma oportunidade de negócio;
2) As vendas iniciaram com baixo investimento, comercializando um produto em sua forma básica,
sob encomenda;
3) Ao validar o sucesso do seu produto, a empresária percebeu que não precisava incrementá-lo,
mas sim investir sua forma de apresentação, que era sofisticada. E ao abrir uma loja, reforçou o
conceito de que o produto era não somente para consumo, mas também poderia ser adquirido para
se tornar um presente delicado e diferente.
4) Focadas na expansão do negócio, as donas da My Sweet Brigadeiro firmaram parcerias para
garantir a rede de distribuição de um produto que, em sua forma mais básica, conquistava um
público cada vez maior.



Case de Fracasso



A Theranos garantia que suas máquinas podiam realizar 90% dos exames de sangue feitos com
equipamentos convencionais. A startup não só planejava roubar o mercado das duas principais

empresas do setor (Quest e Laboratory Corporation of America), como achava que o mercado como
um todo podia dobrar, porque, sem precisar enfrentar as agulhas e por um preço irrisório, as pessoas

iriam fazer muito mais exames de sangue.
Contudo, a promessa foi feita aos consumidores antes mesmo que o produto tivesse sido testado. A

Theranos firmou acordos com farmácias e montou laboratórios. Mas quando chegou a conclusão que
seu equipamento na verdade era capaz de muito menos do que prometia entregar, fazendo apenas

uma dúzia de exames, viu-se obrigada a montar um grande esquema de fraude com utilização de
diversos equipamentos terceirizados, para "entregar" o resultado prometido. A empresa terminou

multada em 500 mil dólares, teve sua executiva proibida de atuar em empresas públicas por 10 anos,
e fechou as portas em 2018.

 
 

1º Case: 
Theranos, o caso da startup que prometia revolucionar exames de sangue, e

não apenas fechou as portas, como teve sua CEO proibida de atuar por 10
anos como executiva de qualquer empresa pública.

https://exame.com/negocios/o-drama-da-theranos/



Reflexões

1) A dona do produto fez excessivas propagandas sobre a tecnologia de seu produto, com
promessas miraculosas, antes mesmo que um protótipo tivesse sido construído e se mostrado
capaz de realizar a quantidade de exames anunciada;
2) Embora o custo do equipamento fosse dito como baixo, a Theranus preocupou-se primeiro em
captar o maior volume de investimentos possíveis para desenvolver seus laboratórios próprios,
antes mesmo de testar a tecnologia de seu produto de forma simples, em parceria com as
farmácias, algo que só fez bem depois. 
3) Além de seu produto não ter sido capaz de fazer nem metade do que prometia, a startup ainda
precisou adquirir equipamentos concorrentes para realizar os exames prometidos em seus
laboratórios.
4) O final não poderia ter sido mais trágico para a empreendedora. O produto não era nada
parecido com o que fora idealizado, e a propaganda enganosa levou a executiva da empresa a uma
condenação.

A história da Theranus é extremamente complexa, e rodeada de fraudes. Mas algumas lições
importantes sobre a ausência de um MVP podem ser relacionadas:



Pivotar é preciso



Fundada em 2005, pelos empreendedores Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, a ideia
inicial da startup era atuar como um serviço de vídeo para namoro online. 

O foco inicialmente estava em resolver a dificuldade que as pessoas tinham em compartilhar
vídeos de qualquer natureza com suas famílias e amigos, e na concepção de um MVP, os

fundadores acreditavam que as pessoas usariam o serviço para este fim. 
Contudo, foram surpreendidos quando o 20º vídeo upado na plataforma trazia dois amigos

dublando uma música de uma boy band, e foi um sucesso absoluto de audiência, alcançando
6 milhões de visualizações em uma época em que o acesso à internet não era tão popular.
Um ano depois, o YouTube passou de 4,9 milhões para 19,6 milhões de usuário, a acabou

sendo vendido por US$ 1,65 bilhões para o google.
Hoje, o YouTube se consolidou como a maior ferramenta de marketing, negócios e

entretenimento em vídeos sob demanda que já existiu.
 

1º Case: 
A história do YouTube. De vídeos de namoro à maior plataforma de

compartilhamento do mundo.

https://blog.hotmart.com/pt-br/historia-do-youtube/



Reflexões

1) Quando os fundadores do YouTube idealizaram seu MVP, pensaram em sua própria dor. O foco

estava em resolver um problema que eles acreditavam ser muito importante para as outras

pessoas também. 

2) Por uma guinada do destino, os clientes do YouTube enxergaram outras possibilidades de uso

para o produto, e surpreenderam seus idealizadores com um comportamento que nenhum deles

poderia imaginar: compartilhar vídeos não com suas famílias e amigos, mas sim com o mundo!

3) O direcionamento mudou, e as inúmeras possibilidades de incremento deste produto começaram

a acontecer pelas mãos dos próprios usuários.

4) O alcance astronômico dessa ferramenta, após a aquisição pela Google, não permitiu que

nenhum outro concorrente conquistasse uma parcela de mercado sequer. Ser YouTuber hoje é

inclusive uma profissão.
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ABORDAGENS DA LEAN INCEPTION

FORMATO PRESENCIAL OU REMOTO

AGENDA INTEGRAL DE 5 DIAS

AGENDA ENXUTA DE 3 DIAS



AGENDA PROPOSTA LEAN INCEPTION

ABERTURA DO WORKSHOP

VISÃO DO PRODUTO

DELIMITAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E

FUNCIONALIDADES

OBJETIVOS DO PRODUTO



IDENTIFICAÇÃO DAS PERSONAS

MAPA DE EMPATIA

JORNADAS DE USUÁRIO

AGENDA PROPOSTA LEAN INCEPTION



BRAINSTORMING DE FUNCIONALIDADES

REVISÃO TÉCNICA, DE NEGÓCIO E DE

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

AGENDA PROPOSTA LEAN INCEPTION



RANQUEAMENTO DE FUNCIONALIDADES

DEFINIÇÃO DO MVP

SHOWCASE

AGENDA PROPOSTA LEAN INCEPTION
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AGENDA DA LEAN INCEPTION 

Visão do
Produto

Objetivos do
Produto

Kick

Off
Mapa de
Empatia

Showcase

Lean

Inception

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

M
A

N
H

Ã
T

A
R

D
E

CONVENCIONAL



AGENDA DA LEAN INCEPTION 

Visão do
Produto

Objetivos do
Produto

Kick

Off

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
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Showcase

Lean

Inception

PARA PRODUTOS GRANDES



AGENDA DA LEAN INCEPTION 

Visão do
Produto
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PARA PRODUTOS PEQUENOS
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FERRAMENTAS DE MERCADO

ScalaTTa - 2021

11

Mural.Co

A plataforma Mural.Co é a mais
simples e intuitiva de todos os

exemplos apresentados nesta aula.
Permite colaboração online, sem

necessidade de registro na versão
grátis de demonstração. Possui

recursos especiais de cronômetro e
votação, ainda na versão demo.

Contudo, para permanecer utilizando, é
necessário o upgrade para o plano

premium após 30 dias.



FERRAMENTAS DE MERCADO

ScalaTTa - 2021

11

A plataforma Miro também permite
colaboração online, mas requer

registro com e-mail. 
Tem limitação de até 3 boards editáveis
na versão gratuita, que não tem prazo
de término de licença. Contudo, para
adquirir recursos como cronômetro e
salvamento de modelos, é necessário
fazer upgrade para o plano premium.

Miro



FERRAMENTAS DE MERCADO

ScalaTTa - 2021

11

A plataforma InVision é um pouco mais
detalhada, e conta com mais opções. É
grátis para sempre, sem limitações de
número de boards. Contudo, permite

colaboração de um número máximo de
10 pessoas na versão gratuita, sendo

necessário fazer upgrade para o plano
premium em caso de maior número de

colaboradores.

InVision



FERRAMENTAS DE MERCADO

ScalaTTa - 2021

11

A plataforma Lucidspark também
permite colaboração online, e requer
registro com e-mail. Tem limitação de

até 3 boards editáveis e de 300 objetos
por board, mas é grátis para sempre

nessa modalidade. Para outros
recursos mais avançados, é necessário
fazer upgrade para o plano premium.

Lucidspark


