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RESUMO 
 
Este trabalho aplicado procurou investigar a aplicação de uma reconhecida 

metodologia, denominada Lean Management, na gestão de empresas do tipo startup, 

pela perspectiva de outra metodologia mais difundida neste tipo de negócio, o Lean 

Startup, de Eric Ries (2012). O estudo analisou  convergências, potenciais 

complementariedades e divergências entre as práticas adotadas por novos negócios 

mediante essas metodologias.  A pesquisa foi exploratória, por estudo de casos 

múltiplos, com temática ligada a novas tecnologias e serviços voltados ao segmento 

logístico, com base nos príncipios advindos do Lean Management na composição 

deste complexo mosaico de práticas e oportunidades. Foi observada a incorporação 

do Lean Management, ainda que em alguns momentos sob diferentes denominações 

e terminologias. Além disso, foram identificadas oportunidades para aprimoramento 

na condução dos negócios por meio da otimização dos processos e da possibilidade 

do desenvolvimento de um melhor alinhamento entre startups e empresas 

consolidadas. 

 
Palavras-chave: Lean Management. Lean Startup. Startup. Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work focused on assessing the applicability of a well-disseminated 

methodology, denominated Lean Management, in the startup enterprise management, 

through another disseminated methodoloty perspective well know in this type of 

business, Lean Startup, from Eric Ries (2012). The study verified convergences, 

potential complementarities and divergences in the practices adopted in this type of 

enterprise through both methodologies. The research was exploratory by multiple case 

study, linked in the new technologies and services themes in the logistics segment, 

based on Lean Management principles in the complex mosaic of practices and 

opportunities arrangements. The incorporation of Lean Management was observed, 

although sometimes under different denominations and terminologies. Additionally, 

there were improvement opportunities in business conducting through process 

optimization and better alignment possibility between startups and consolidated 

companies. 

 
Keywords: Lean Management. Lean Startup. Startup. Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Inspirado na montadora japonesa Toyota, por meio de seu Sistema Toyota de 

Produção (STP), o Lean Manufacturing (LMF), também conhecido como Lean 

Production, Manufatura Enxuta ou simplesmente Lean, tratando-se de Lean 

Management (LMG), vem criando adeptos pelos mais diversos países, junto a 

profissionais, consultores e pesquisadores, em diferentes setores da economia, da 

indústria, da prestação de serviços, do serviço público e das organizações não 

governamentais, com uma elevada quantidade de pesquisas conduzidas por diversas 

perspectivas, de grandes conglomerados econômicos até pequenas e médias 

empresas. Essa é uma metodologia de base consolidada, amplamente difundida por 

diversos tipos de empreendimento e segmento, com comprovada efetividade na 

eliminação de desperdícios, no aumento da produtividade e na melhoria da qualidade 

e da satisfação do cliente. O LMF pode ser definido como uma metodologia para 

fornecer vantagem competitiva e desempenho superior. Com a proposta de fazer 

sempre mais com menos esforço humano, menos equipamentos e menor tempo, 

representa um paradigma estratégico na gestão da manufatura, dos negócios e da  

administração (BHAMU; SANGWAN, 2014; DANESE; MANFÈ; ROMANO, 2018; 

GODINHO FILHO; FERNANDES, 2005; KRAFCIK, 1988; SAMUEL; FOUND; 

WILLIAMS, 2015; SHAH; WARD, 2007). 

Jasti e Kodali (2015) identificaram o campo de gestão de operações como o 

principal direcionamento dos estudos acadêmicos sobre o LMF. Entretanto, esses 

mesmos autores destacam a oportunidade adicional de aplicação dos princípios do 

LMF no campo do desenvolvimento de novos negócios e de novos produtos, como o 

Lean Management (LMG). Essa oportunidade pôde ser observada pelo lançamento 

do livro The Lean Startup de Eric Ries (2012), que trouxe, de forma explícita, uma 

proposta aos empreendedores voltada à aplicação de princípios do LMG para o 

sucesso no desenvolvimento de novos negócios. 

Aliado a isso, esses mesmos empreendedores, fundadores de novos 

empreendimentos do tipo startup, vêm se juntando à crescente tendência de 

desenvolvimento de inovação em suas mais diversas perspectivas por processos 

colaborativos. A criação de novos produtos e de novas soluções vem ocorrendo cada 

vez mais com esse tipo de parceiro externo, permitindo maior agilidade e maior 
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flexibilidade na sua implementação (RESE; GEMUNDEN; BAIER, 2013; 

ZIMMERMANN; LUÍS; CARRIZO MOREIRA, 2016).  

 

1.1 Motivação do estudo 
 

As empresas consolidadas têm procurado meios de incorporar ideias e 

conceitos junto às startups para potencializar a condução da inovação por meio de 

desenvolvimento em conjunto, a fim de melhorar a permeabilidade de novos 

conceitos, aumentar a velocidade de seus desenvolvimentos, incrementar o portfólio 

de novas opções e buscar desenvolver novas dimensões e abordagens para inovação 

em processos, produtos e cultura (CHESBROUGH, 2003; MANCEU et al., 2012; 

VARRICHIO, 2016).  

A interação entre esses dois atores do ecossistema de inovação pode ser 

potencializada, dependendo da capacidade de compreensão do contexto de cada um, 

para permitir o mútuo alinhamento e o desenvolvimento de trabalhos conjuntos. Trazer 

a oportunidade de as empresas consolidadas enxergarem que as startups utilizam 

princípios de uma metodologia que elas já conhecem pode ser um fator de conexão 

para facilitar a geração de confiança e aumentar o sucesso dessa interação. 

(BERNARDES; HANNA, 2009; PHAN; CHAMBERS, 2013).  

Por esse motivo, o presente trabalho buscou compreender como os princípios 

do LMG foram incorporados por startups —  que tenham tido contato com as práticas 

do Lean Startup (LS) ou não —  para possibilitar melhores resultados, por meio da 

redução de desperdícios e da consequente otimização dos recursos (LIKER, 2005; 

OHNO, 1997; WOMACK; JONES; ROOS, 1990; RIES, 2012, 2018).  

A escolha do LS foi baseada em critérios como a penetração e a aceitação de 

suas práticas junto ao ecossistema de startups e a quantidade de pesquisas 

acadêmicas existentes. Finalmente, devido à reduzida quantidade de artigos que 

correlacionassem diretamente as temáticas Lean Manufacturing, Startup e Lean 

Startup nas bases de dados EBSCO, Web of Science e ScienceDirect, o presente 

trabalho procurou explorar essa perspectiva da absorção dos princípios do LMG por 

startups (ALAHYARI; GORSCHEK; SVENSSON, 2019; BHAMU; SANGWAN, 2014). 
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1.2  Questão de pesquisa e objetivos 
 

Este trabalho aplicado apresenta a seguinte questão de pesquisa: Os princípios 

do LMG foram aplicados por startups? Para responder essa pergunta, o objetivo 

primário desta pesquisa consiste em analisar, de forma exploratória, se houve e como 

foi a incorporação dos princípios do LMG na gestão de startups. Já os objetivos 

secundários são: 

 

 Analisar se houve a adoção de princípios do LMG, ainda que sob diferentes 

denominações e terminologias; 

 Analisar evoluções na aplicação dos princípios do LMG que podem contribuir 

com o sucesso na criação de novos negócios e com a cultura de inovação em 

empresas consolidadas. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 
 

No intuito de responder à questão de pesquisa, este trabalho foi estruturado nas 

seguintes seções:  

 

 Revisão de literatura – embasa, por meio do referencial teórico, os conceitos do 

LMF e do LMG, para promover uma melhor compreensão dos seus princípios e 

facilitar a discussão na análise dos resultados. Também são apresentadas a 

definição de startup adotada e a descrição do LS, tendo em vista que suas 

práticas são amplamente propagadas e divulgadas dentro do ecossistema de 

inovação. Por fim, foi feita a comparação entre ambos, uma análise que se torna 

relevante para a compreensão e a identificação de padrões e processos 

aplicados dentro dos novos empreendimentos, mesmo que sob diferentes 

denominações e terminologias; 

 Metodologia de pesquisa aplicada – contempla a estratégia de pesquisa, coleta 

e análise de dados;  

 Descrição dos casos e análise dos resultados; 

 Conclusões e considerações finais, incluindo contribuições teóricas e práticas, 

além de recomendações de estudos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O objetivo desta revisão de literatura é fornecer conceitos que possam  oferecer 

a sustentação necessária para a elaboração do arcabouço teórico da pesquisa. 

Portanto, a estratégia foi apresentar o Lean Manufaturing e sua progressão para o 

conceito mais ampliado Lean Management e em seguida abordar o Lean Startup, 

metodologia amplamente difundida entre as startups. 

  

2.1 Lean Manufacturing  
 

Ao término da II Guerra Mundial, diante do desafio de satisfazer os anseios de seus 

clientes por uma grande variedade de produtos, com mais atributos e num mercado 

reduzido, a Toyota desenvolveu uma metodologia de produção flexível, altamente 

produtiva para fabricar uma variedade de veículos na mesma linha de produção. Esse 

modelo de produção claramente contrariava o de produção em massa dentro do 

menor custo possível, objetivando a economia de escala, desenvolvido pela Ford e 

pela General Motors (KATAYAMA; BENNET, 1996; LIKER, 2005). Segundo Womack 

e Jones (1996), o conceito de manufatura enxuta, Lean Manufacturing, pode ser 

definido pela busca de maior valor agregado ao cliente em fluxo contínuo, por meio 

de um processo de produção puxado, visando a excelência operacional. 

O termo Lean foi cunhado por Krafick (1988) para designar o Sistema Toyota de 

Produção, com o objetivo de maximizar o valor dos produtos e dos serviços para os 

clientes, por meio da redução dos desperdícios e da melhoria contínua, se 

apresentando como uma metodologia alternativa para aumentar a vantagem 

competitiva das empresas (SUNDAR; BALAJI; SATHEESH KUMAR, 2014). Kosonen 

e Buhanist (1995) também destacaram as vantagens da aplicação da metodologia no 

aumento da produtividade, da flexibilidade, da redução do lead time, do ownership e 

da redução da necessidade de intervenção gerencial.  

É possível verificar a adoção da metodologia em diversos tipos de 

empreendimento, indo da tradicional indústria automotiva a outros segmentos, como  

aeroespacial, varejo, eletrônico, construção civil, serviços financeiros, saúde e 

serviços  públicos, representando uma metodologia de base já consolidada por meio 

da vasta gama de publicações acadêmicas e de estudos de casos favoráveis à sua 
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implementação (BHAMU; SANGWAN, 2014; JASTI; KODALI, 2015; SAMUEL; 

FOUND; WILLIAMS, 2015). 

A proposta LMF tem por conceito básico a simplicidade, fazendo mais com 

menos, propondo-se a utilizar metade das capacidades requeridas de um processo 

fabril regular (WOMACK; JONES; ROOS, 1990); vide esquema 1 de Katayama e 

Bennet (1996) adaptado a seguir. 

 

Esquema 1 – Elementos essenciais da produção Lean 

 
Fonte: Adaptado de Katayama e Bennet (1996) 

 

O Lean tem por objetivo reduzir o tempo dispendido entre o pedido do cliente e 

o recebimento de seu pagamento, eliminando todas as atividades que não agregam 

valor, caracterizadas como desperdício, já que não são percebidas como valor por 

esse cliente (KARLSSON; AHLSTROM, 1996). Segundo Ohno (1997), os 

desperdícios geralmente estão vinculados à maneira como a matéria-prima é 

convertida em produtos vendáveis e pouco relacionados com a máxima utilização de 

equipamentos e mão de obra (LIKER, 2005).  

É importante ressaltar que, desde as décadas de 40 e 50, a Toyota já 

concentrava suas atividades com o objetivo de manter processos ágeis e flexíveis, 

fornecendo o produto desejado pelos clientes, no prazo esperado, na melhor 

qualidade possível, dentro do custo mais atrativo. Dessa maneira, partindo da 

perspectiva da visão do cliente, seja interno ou externo, seria possível identificar as 

etapas de um processo e consequentemente segregar as atividades que geram ou 

não valor frente a essa concepção, identificando os potenciais desperdícios (LIKER, 

2005). 
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Tanto a Ford quanto a Toyota basearam seu processo produtivo no sistema de 

fluxo de trabalho, contudo, a diferença reside na concepção da gestão dos processos, 

pois, enquanto a Ford direcionava sua atenção para o processo de armazenamento, 

a Toyota trabalhava para reduzir e eliminar os depósitos, evidenciando o conceito da 

produção em grandes lotes, com menor quantidade de setups, face à produção em 

pequenos lotes, com a troca rápida de ferramentas, que privilegiava o atendimento as 

expectivas dos clientes (LEVY, 1997; OHNO, 1997; PLAZA; DAVID; SHIRAZI, 2018). 

Conforme Alahyari, Gorschek e Berntsson (2019), um dos principais focos dessa 

metodologia é maximizar o valor para o cliente, identificando e eliminando 

desperdícios dos processos intra e interorganizacionais. Enquanto a abordagem das 

metodologias tradicionais foca na identificação dos pontos de eficiência para 

reavaliação e automação, no sentido de incrementar a produtividade, o LMF procura 

localizar as atividades que não agregam valor para eliminação ou melhoria de 

processo, aumentando consequentemente a possibilidade de repertório de redução 

de desperdícios (KARLSSON; AHLSTROM, 1996; LIKER, 2005). 

 
2.2 Lean Management   
 

Warnecke e Huser (1995) aplicam o escopo do LMF no LMG, que consiste em 

um sistema de métodos e medições que proporciona vantagem competitiva além do 

chão de fábrica, assegurando vantagens para a cadeia de suprimentos, para o 

desenvolvimento de produtos e para o pós-venda. Quando analisada a díade entre 

comprador e fornecedores, separados em praticantes e não praticantes da 

metodologia LMF, também foi constatado um robusto desempenho nos processos de 

produção, distribuição e comunicação, com superior capacidade de resposta e 

entregas pontuais (WU, 2003). Desse modo, o conceito do LMF pode ser 

compreendido como um modelo integrado à gestão, denominado LMG, pois estrapola 

a definição no âmbito produtivo, estendendo sua área de influência para o 

desenvolvimento do negócio (GODINHO FILHO; FERNANDES, 2005; HOLWEG, 

2007; PANIZZOLO, 1998). 

Pakdil e Leonard (2014) destacaram catorze princípios do LMG apresentados 

por Liker (2005), organizados em quatro grandes grupos: filosofia de longo prazo, 

processo, pessoas e resolução de problemas. Desta forma, com base nestes grupos, 
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o esquema 2 foi elaborado para apresentar de forma visual a constituição do alicerce 

básico da filosofia Lean. 

 

Esquema 2 – Princípios Lean (Liker) 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Podemos observar que os princípios são complementares e, muitas vezes, o 

desenvolvimento de um conceito acaba por pressupor a implementação simultânea 

de outros preceitos. 

 

2.2.1 Filosofia de longo prazo  
 

A filosofia de longo prazo é evidenciada nas relações do modelo Toyota, tanto 

a jusante quanto a montante, contrariando a tendência das empresas que procuram 

performance no curto prazo (LIKER, 2005). O relacionamento de longo prazo promove 

a confiança e a transferência de conhecimento, aumentado a vantagem competitiva 

da cadeia de suprimentos, conforme estudo evidenciado por Dyer (1997) na cadeia 

automobilística, ao comparar montadoras de origem americana e japonesa. 

Estudos conduzidos por Achanga et al. (2006) e Rymaszewska (2014) indicam 

que os sistemas de recompensa de liderança, a busca por resultados imediatos e a 

ausência de foco no relacionamento com fornecedores no longo prazo constituem 

barreiras para o LMG. 
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2.2.2 Processo 
 

Segundo Godinho Filho e Fernandes (2005), os processos de fluxo contínuo 

por meio do sistema puxado são os princípios mais abordados nos estudos 

acadêmicos. O fluxo contínuo é um importante elemento do LMF, pois representa a 

otimização do lead time desde a matéria-prima até a entrega do produto ou serviço. 

Isso significa o encurtamento do tempo entre a produção e a entrega, proporcionando 

uma maior transparência ao processo e a exposição das ineficiências, em razão da 

quantidade mínima nos estoques. O fluxo contínuo aplicado pela perspectiva do LMG 

representa a otimização do prazo entre o início e o final de um processo, reduzindo 

esse intervalo ao dar maior visibilidade ao processo, por meio das atividades que 

agregam valor ao cliente. 

Outro princípio evidenciado no LMG é a parada para resolução de problemas, 

que tem os objetivos de assegurar a qualidade e de reduzir desperdícios com 

retrabalhos, impedindo a lógica tradicional de processamento em grandes lotes, com 

a replicação de desvios de qualidade de maneira sistemática. Dessa maneira, a 

transparência promovida pelo fluxo contínuo possibilita o jidoka, que consiste na 

automatização à prova de erros, capaz de detectar anomalias durante o processo 

(BHAMU; SANGWAN, 2014; KARLSSON; AHLSTROM, 1996; LANDER; LIKER, 

2007; LIKER, 2005). 

No sistema puxado, o processo seguinte requisita o volume necessário à etapa 

antecessora, e assim sucessivamente pela cadeia. Nesse processo, pode ser utilizado  

o sistema de sinalização visual Kanban, como ferramenta para comunicar instruções 

rápidas e necessárias à estação de trabalho (OHNO, 1997; PARRY; TURNER, 2006). 

A produção não seguirá o tradicional modelo de processamento baseado em forecast, 

evitando, dessa maneira, estoques desnecessários, falta de flexibilidade e custos de 

operação superiores. Com a garantia na qualidade  —  Zero Defeitos —,  obtida por 

meio do jidoka (parada para a resolução de problemas) assegura-se a implementação 

do just in time (KARLSSON; AHLSTROM, 1996). 

Heijunka é um dos princípios utilizados para nivelar e reorganizar as atividades, 

tomando por base a demanda total de um período. As atividades são reorganizadas 

em lotes, conforme a capacidade diária, otimizando recursos como mão de obra e 

equipamentos, reduzindo o risco do efeito chicote, dos vales e dos picos de produção, 

por meio do sequenciamento no fluxo dos diferentes tipos de produto ou serviço 
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compartilhados dentro de um mesmo processo. Esse princípio atua suavizando e 

nivelando o fluxo de trabalho, para que as atividades possam ser otimizadas em sua 

plenitude, promovendo o alinhamento para evitar o processamento supérfluo, que não 

agrega valor e que aumenta o tempo de resposta, e a sobrecarga de equipamentos e 

de pessoas, que pode resultar em riscos de segurança e de qualidade e em 

interrupções no processo (MATZKA; DI MASCOLO; FURMANS, 2012; MONNIER et 

al., 2009; OHNO, 1997).  

A aplicação do Heijunka se configura como um dos pilares da produção enxuta, 

já que em muitos negócios existe dificuldade na previsibilidade da demanda. 

Consequentemente, a utilização de recursos pode não ser equilibrada, pois em alguns 

casos, diferentes produtos e serviços de um portfólio podem compartilhar o mesmo 

processo, resultando no risco de desabastecimento ou de superprodução. Para 

auxiliar no processo de nivelamento, recursos como a execução em pequenos lotes e 

a implementação de setup rápido colaboram para o nivelamento do fluxo de trabalho 

e de recursos, permitindo o sequenciamento nivelado das atividades (LIKER, 2005; 

SHINGO, 2000; SINGH; SINGH; SINGH, 2018) . 

O trabalho padronizado, outro princípio do LMG, tem por objetivo garantir o 

padrão e a identificação de qualquer anomalia na qualidade dos processos e na 

melhoria contínua, sendo composto por três elementos: takt-time, que seria o tempo 

de ciclo para a execução de uma tarefa; sequência de atividades e recurso mínimo 

disponível para que cada colaborador execute a tarefa (BERGER, 1997; LIKER, 2005; 

OHNO, 1997). Ainda dentro desse contexto, é importante destacar o papel das 

contramedidas padronizadas, para garantir um processamento padrão em situações 

de anomalia; e do Poka-Yoke, que garante a padronização do processamento, com a 

aplicação de um sistema antifalhas (SAURIN; RIBEIRO; VIDOR, 2012). 

Os sistemas de controle visual têm o objetivo de informar de maneira ágil e 

garantir o fluxo contínuo da execução do trabalho padronizado, por meio da gestão 

diária dos Key Performance Indicators (KPIs), indicando os desvios do padrão 

determinado e comunicando as métricas e os resultados a todos os envolvidos, de 

maneira fácil e direta (LIKER, 2005). Eaidgah Torghabehi  et al. (2016) distinguem o 

sistema de gestão visual em dois tipos diferentes de abordagem: informativa e diretiva. 

Os sistemas de gestão visual informativos correspondem a atividades como o Value 

Stream Mapping (VSM), em português, mapeamento do fluxo de valor, que é a 

principal forma utilizada para identificar desperdícios (JIMÉNEZ et al., 2012); os 
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sistemas de gestão visual diretivos são utilizados para nortear atividades, para 

requerer intervenções e para guiar as ações, sendo exemplos a utlização de Andon, 

que consiste em uma sinalização sonora ou luminosa, as instruções de trabalho e o 

Kanban. Os sistemas de controle visual promovem a transparência; empoderam os 

colaboradores; simplificam o fluxo de informação, fornecendo-a no ponto de utilização; 

incentivam o feedback contínuo e permitem a interligação das estratégias corporativas 

e dos desdobramentos operacionais (JADHAV; MANTHA; RANE, 2014; TEZEL; 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS, 2016; WORLEY; DOOLEN, 2015). 

Dentro do princípio apresentado por Hines et al. (1998) e Liker (2005), referente 

à utilização do controle visual, é importante destacar a filosofia 5S, aplicada para 

limpar, organizar e tornar visíveis todos os problemas. Nela são propostas revisões 

periódicas para identificar o que realmente, o que raramente e o que nunca é utilizado, 

promovendo, assim, a organização visual dos materiais e dos equipamentos 

necessários e, consequentemente, a manutenção da cultura da melhoria contínua e 

do potencial de excelência na performance dos negócios (ABLANEDO-ROSAS et al., 

2010; RANDHAWA; AHUJA, 2017). No quadro 1 a seguir, é possível visualizar um 

resumo dos princípios 5S. 

 

Quadro 1 – Princípios e exemplos de atividades do 5S 

 
Fonte: Adaptado de Liker (2005) 

 

Ainda dentro do grupo processos, o LMG reforça especial atenção à adoção de 
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tecnologias para apoiar os colaboradores na execução das atividades, como forma de 

agregar valor ao processo. A tecnologia precisa ser testada e validada antes de ser 

implementada nos processos da Toyota, utilizando-se, assim, somente tecnologia 

confiável, plenamente testada e que atenda aos colaboradores e aos processos, com 

as melhorias já devidamente alinhadas e a implementação altamente intuitiva e visual 

ao fluxo contínuo dos colaboradores (LIKER, 2005). 

 

2.2.3 Resolução de problemas 
 

Tyagi et al. (2015) destacam a importância do Genchi Genbutsu – Gemba como 

um relevante conceito para o desenvolvimento do LMG, que pressupõe o 

deslocamento físico para o local onde o fato acontece, propiciando a experiência de 

vivenciar a situação e interagir com o meio e, dessa forma, fortalecer o processo de 

melhoria contínua, a padronização e o trabalho em equipe. Segundo Liker (2005), o 

Gemba tem o objetivo de reproduzir informações com base nos dados e nas 

comprovações in loco; assim, todo colaborador deve ser responsável pelas 

informações transferidas aos outros.  

Com a filosofia de pensar, aprender e crescer, o LMG desenvolveu a 

capacidade de lidar com a padronização das tarefas e com a inovação 

simultaneamente, característica que para muitas empresas tradicionais parece 

inicialmente conflitante. Entretanto, para o LMG, o mais importante é desenvolver o 

espírito da melhoria contínua e a capacidade de expor os erros e os problemas para 

a promoção de uma constante aprendizagem das pequenas lições diárias, baseadas 

nos erros cometidos, na determinação da raiz dos problemas, na capacitação de 

pessoas e na transferência de conhecimentos para funcionários e fornecedores 

(BROWN et al., 2008; LIKER, 2005). 

Quanto à transferência de conhecimento, conforme Dyer e Nobeoka (2000), 

constata-se a grande capacidade do modelo em compartilhar o conhecimento e 

fomentar a melhoria contínua junto aos fornecedores, por meio de equipes de 

consultores diretamente alocados, com o intuito de aprimorar os fornecedores da 

cadeia. Os círculos de qualidade, os times multifuncionais e a resolução espontânea 

de problemas reforçam o Kaizen, que consiste no processo de melhoria contínua 

(KARLSSON; AHLSTROM, 1996). 

O processo Nemawashi, abordado por Liker (2005), evidencia a possibilidade 
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de que a tomada de decisões ocorra de maneira morosa, com o intuito de obter o 

consenso, mas que deve ser veloz e efetiva no processo de implementação. Esse 

processo considera que no campo estratégico nada pode ser suposto, mas sim, 

devidamente validado por meio de um planejamento cuidadoso e detalhado. Diante 

da busca pelo consenso e pela efetividade na implementação, existe muito mais 

atenção ao processo decisório do que ao resultado propriamente auferido, já que a 

finalidade é obter compreensão e entendimento dos colaboradores.  

A utilização do Gemba aliada à técnica dos 5 Why (OHNO, 1997), à busca pelo 

consenso na equipe e entre parceiros e à boa comunicação propicia oportunidades 

de alternativas em conjunto, convertendo um potencial conflito em consenso, 

Nemawashi. Para a manutenção da comunicação simples e objetiva, o LMG destaca 

a utilização de recursos visuais e de relatórios que auxiliam na identificação dos 

problemas e na proposição de soluções, denominados A3, nos quais, por meio de 

gráficos e figuras, são apresentados a situação atual, o plano de ação, o 

desdobramento da ação e o acompanhamento do processo (LIKER, 2005).  

 

2.2.4 Pessoas 
 

O LMG enfatiza a importância de desenvolver pessoas e equipes excepcionais, 

alinhadas à filosofia da empresa, na eliminação de desperdícios e na agregação de 

valor. Primeiramente, as equipes precisam compreender o que estão realizando e 

também quais são as suas funções na organização; além disso, precisam buscar o 

desenvolvimento de uma liderança direcionada ao espírito de suporte ao time, 

substituindo trabalhadores durante a ausência ou as férias, comunicando ativamente 

informações relativas ao trabalho, atuando na prevenção de problemas e na 

manutenção do fluxo contínuo e uniforme da linha de produção. É muito importante 

enfatizar a relevância do trabalho individual excelente, para que o time desempenhe 

a agregação de valor para a empresa (LIKER, 2005; SAURIN; MARODIN; RIBEIRO, 

2011). 

Da mesma forma, a metodologia enfatiza a importância de compreender, 

desenvolver e trabalhar junto à sua rede de fornecimento; respeitando e desafiando a 

rede de parceiros; propondo o alinhamento da cadeia de suprimentos, baseado na 

confiança entre os participantes, por meio do compartilhamento de metas, do 

treinamento e do desenvolvimento técnico dos fornecedores; e buscando a 
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especialização dos ativos e a redução nos custos de transação. Dentro do LMF, o 

objetivo é a mitigação dos potenciais riscos de interrupção da cadeia de suprimentos, 

que possam ocasionar uma parada da linha de montagem. O monitoramento 

constante da rede de fornecedores oferece a oportunidade de trabalho proativo junto 

a eles, contemplando as diversas áreas do parceiro, as questões técnicas e até os 

assuntos relativos a recursos humanos (DYER, 1997; LIKER, 2005), como a aplicação 

do LMG. 

Para que a proposta de implementação possa ser viabilizada, Dyer e Nobeoka 

(2000) e Liker (2005) destacam a importância do desenvolvimento e da manutenção 

da confiança, por meio de relações comerciais mais justas e equitativas entre as 

partes, concentrando esforços para o desenvolvimento na cadeia de suprimentos e 

não direcionando todo o resultado auferido para o elo mais forte do processo. 

Diferentemente do modelo adotado por outras organizações, a Toyota 

desenvolve sua liderança dentro da própria empresa, garantindo que essa liderança 

compreenda o trabalho e possa replicar a filosofia para o desdobramento da estratégia 

corporativa, enfatizando o princípio do Genchi Genbutsu, de compreender a situação 

real da empresa, evitando uma constatação superficial e consequentemente decisões 

e lideranças ineficientes. Na Toyota, mudanças de direção não são enfatizadas de 

maneira abrupta, mas sim por meio da continuidade, com a preparação e o 

desenvolvimento da equipe interna (LIKER, 2005; OHNO, 1997). 

Os quatro grupos destacados (filosofia de longo prazo, processo, resolução de 

problemas e pessoas), assim como os quatorze princípios apresentados por Liker 

(2005), tiveram por objetivo desenvolver a capacidade de resposta às constantes 

mudanças de necessidades, além da resiliência e da capacidade de gerenciamento 

de custos. 

 

2.3 Lean Startup 
 

Antes de abordar o conceito do Lean Startup, é importante enfatizar a definição 

e o papel dos empreendimentos do tipo startups, pois eles são, muitas vezes, 

responsáveis pela introdução e pelo desenvolvimento de inovações de produtos, de 

processos e de cultura nas empresas consolidadas, que têm apresentado interesse 

crescente no desenvolvimento de parcerias com essas startups, na expectativa de 

ampliar as possibilidades de manutenção da vantagem competitiva (VARRICHIO, 
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2016). Apresentam-se, a seguir, definições de startups realizadas por diferentes 

autores. 

 

 Uma nova empresa de base tecnológica, em busca de um modelo de negócio 

escalável, lucrativo e recorrente (Blank; Dorf 2014). 

 Uma organização humana instituída para criar novos produtos e serviços, sob 

condição de extrema incerteza (Ries, 2012). 

 Uma pequena empresa de base tecnológica, que pretende lançar um novo 

produto no mercado, obtendo vantagem competitiva em decorrência da 

velocidade e da flexibilidade de uma versão simplificada (Bachher; Guild,1996). 

 Um novo negócio estabelecido e direcionado a gerar grande impacto econômico 

ou social  por meio de um processo inovador (Abreu; Campos, 2016; Rodriguez, 

2015).  

 

Para Calvino, Criscuolo e Menon (2015), as startups desenvolvem um papel 

fundamental na economia, pois além de promoverem inovação, são responsáveis pelo 

desenvolvimento de novos postos de trabalho, com taxa média de crescimento na 

geração de emprego superior às grandes empresas já instaladas. As startups também 

desempenham um papel importante na economia, na promoção da geração de valor 

e do rápido crescimento, contribuindo para o desenvolvimento positivo na substituição 

de antigas empresas e de monopólios por novos empreendimentos. 

Também é importante salientar a diferença conceitual entre startups e 

empresas de pequeno porte, já que no caso das empresas tradicionais, 

independentemente do seu tamanho, o modelo de negócios é validado, enquanto nas 

startups ainda existe a busca pela validação conceitual do negócio, tornando o 

ambiente extremamente volátil e incerto (BLANK; DORF, 2014). 

Tomando como base as definições apresentadas acima, o conceito adotado na 

condução deste trabalho foi o de que a startup pode ser entendida como uma empresa 

de base tecnológica que busca um modelo de negócio escalável e recorrente, 

estabelecida em condições de extrema incerteza.  

Com base nessa definição, para encontrar o produto e o formato mais 

adequados, que permitam escala e recorrência dentro de um contexto de extrema 

volatilidade, o empreendedor costuma buscar a validação do modelo de negócio por 

meio da interação contínua junto ao potencial público-alvo, para otimizar recursos. 
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Essa metodologia foi estabelecida por Ries (2012) como Lean Startup, amplamente 

difundida e reconhecida nos programas de aceleração de startups, conforme 

detalhado a seguir.  

 

2.3.1 Lean Startup Methodology 

 
Para complementar a análise junto à metodologia LMG, este trabalho aplicado 

selecionou uma das metodologias mais utilizadas nas startups, conforme informações 

apresentadas anteriormente. A escolha dessa metodologia foi baseada em critérios 

como a aceitação e a penetração junto ao ecossistema, além da menor quantidade 

de pesquisas acadêmicas em relação a outros métodos ágeis, comprovada diante da 

dificuldade em localizar publicações que correlacionem diretamente a temática Lean 

Manufacturing ou Lean Management à Lean Startup. Diante disso, o presente 

documento se propõe a explorar a perspectiva da absorção do LMG pelos 

empreendimentos startups (ALAHYARI; GORSCHEK; SVENSSON, 2019; BHAMU; 

SANGWAN, 2014).  

O LS busca eliminar desperdícios de tempo, recursos e talentos, por meio da 

interação com o potencial usuário do produto/serviço (BLANK, 2013; HARMS, 2015; 

STILL, 2018). O objetivo principal da startup é a busca por um modelo de negócio 

viável, escalável e sustentável, em que seja possível atender de forma diferenciada 

às necessidades do cliente (BORTOLINI et al., 2018). A metodologia pretende mitigar 

potenciais equívocos causados por pressupostos relativos à expectativa da 

necessidade e da demanda dos clientes em potencial, por meio da constante 

interação junto ao mercado, o mais breve possível. A redução do trabalho e o custo 

de validação das suposições atribuídas aos clientes contrapõem-se ao tradicional 

modelo cascata, no qual a participação do potencial cliente costuma acontecer na fase 

final de testes, em que um relativo volume de investimento de recursos já foi 

dispendido (KIRSNER, 2016), como apresentado no esquema 3. O modelo LS é 

baseado em rápidas interações com o mercado, na busca por um produto 

minimamente viável (Minimum Viable Product – MVP), e desafia a aplicabilidade dos 

business plans para novos empreendimentos, defendendo conceitos como o Falhe 

Rápido e a Aprendizagem Contínua, abordados por Steve Blank (2013). Eric Ries 

(2012) propõe no LS um modelo que possibilita ajustes constantes na condução do 
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negócio, por meio do ciclo de feedback, ao contrário da elaboração dos tradicionais 

planos de negócios, com elevada complexidade e inúmeras hipóteses de cenário, 

conforme esquema 4.  

 

Esquema 3 – Modelo tradicional de desenvolvimento cascata 

 
Fonte: Adaptado de Ries (2012) 

 

Esquema 4 – Modelo de desenvolvimento baseado em interações (metodologia Lean 
Startup) 

 
Fonte: Adaptado de Ries (2012) 

 

Por meio da rápida interação, o empreendedor pode identificar o melhor motor 

de crescimento, pois a metodologia propicia a oportunidade de direcionar todas as 

suas energias para o encontro da aprendizagem validada e contínua (RIES, 2012). A 
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utilização do LS pode ser estendida além dos limites da constituição de um novo 

negócio, sendo relevante para a manutenção e a sustentabilidade do negócio e 

atendendo a questões como motivar colaboradores ao comportamento empreendedor 

dentro das organizações; desenvolver novos produtos com a manutenção da carteira 

existente; e estabelecer uma cultura que consiga atender às demandas do negócio 

existente, junto ao desenvolvimento de novas oportunidades de crescimento (RIES, 

2018). 

Ao analisar a teoria apresentada por Ries (2012), Frederiksen e Brem (2017) 

destacaram evidências de teorias predecessoras, além do próprio LMG, que 

provavelmente contribuíram para a modelagem proposta no LS, sobre o envolvimento 

do cliente/usuário (CHENG; HUIZINGH, 2014; CHESBROUGH, 2006), a 

interatividade no desenvolvimento de novos produtos (SALERNO et al., 2015) e o 

MVP (COVIELLO; JOSEPH, 2012). 

 

2.3.2 Ciclo construir, medir e aprender 

  

No cerne do conceito do LS está o ciclo construir – medir – aprender (RIES, 

2012), mostrado no esquema 5. Em uma operação de startup, o mais importante é a 

busca por informações qualitativas e quantitativas, resultantes da experiência na 

interação com o cliente, produto ou serviço, que possam resultar na maximização do 

processo de aprendizagem e na participação no processo de construção e reavaliação 

de conceitos e suposições, de forma incremental e interativa (BLANK, 2013; YORK; 

DANES, 2014), para chegar a uma oferta que atenda às necessidades dos clientes 

de forma diferenciada. 
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Esquema 5 – Ciclo de feedback – construir – medir – aprender 

 
Fonte: Adaptado de Ries (2012) 

 

O conceito tem por base a redução do desperdício do tempo total gasto durante 

o ciclo do feedback, por meio da experimentação e da aprendizagem validada, 

identificando e testando as hipóteses de valor e de crescimento para a startup. Isso 

pode abranger as características técnicas dos produtos, as necessidades dos clientes, 

os canais de distribuição e a apropriada precificação (RIES, 2012). 

 

2.3.3 Produto Mínimo Viável  
 

  Eric Ries (2012) afirma que o Minimum Viable Product é a oportunidade de 

testar, junto aos clientes em potencial e ao mercado, a viabilidade do conceito de um 

negócio, não direcionando a avaliação única e exclusivamente para a performance 

técnica ou para a proposta de design, tendo como objetivo realizar um ciclo de 

feedback completo, construir, medir e aprender de forma mais curta e otimizada, 

dentro do menor tempo possível, para evitar desperdícios de recursos na busca pelo 

desenvolvimento de um produto ou serviço acabado minimamente viável. Thompson 

(2013) define o MVP como a oportunidade de aprender sobre os problemas que 

precisam ser resolvidos e sobre a mitigação de riscos do modelo de negócios atual. 

No sentido de compreender a realidade diretamente e sem intermediários, o LS 

segue um dos princípios advindos do LMG, o Genchi Genbutsu, como pressuposto 

básico para o balizamento das decisões estratégicas, identificando as necessidades 
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e os anseios dos clientes diretamente in loco (RIES, 2019; SCHUURMAN; PROTIC, 

2018). 

A ideia dentro desse contexto é buscar a validação do valor e da hipótese de 

crescimento (MOOGK, 2012), sendo importante enfatizar que estes devem estar 

representados pelo produto final e não pela concepção inicial de um projeto, de 

maneira que se permita o teste de hipóteses previamente formuladas. O conceito de 

prototipagem já havia sido abordado por Schrage (1993, 2009) e Peters (1995), para 

a redução de custos no desenvolvimento de novos produtos, enfatizando a 

importância dos ciclos curtos para o melhor alinhamento junto aos clientes e do menor 

tempo para o lançamento, resultando em potencial vantagem competitiva advinda da 

inovação.  

A abordagem interativa do desenvolvimento de um novo produto pode se dar 

de diversas maneiras, seja pelo modelo tradicional, seja pela concepção da ideia, do 

desenvolvimento, do lançamento e das vendas (FREDERIKSEN; BREM, 2017), ou 

ainda por meio da realização de atividades em processos paralelos, sem uma 

sequência especifica, mas com processos adaptativos, como testar soluções e 

interações de melhorias até o produto final, conforme descrito por Salerno et al. 

(2015). 

O MVP tem sido adotado por diversos tipos e tamanhos de empresa, de 

startups até grandes conglomerados econômicos, alterando todo o ciclo e a dinâmica 

de lançamentos de produtos, trazendo redução de custo nos processos, 

incrementando a velocidade de lançamento e aumentando o volume regular das 

vendas (POWER, 2014). Para complementar as potenciais vantagens supracitadas, a 

adoção de estratégias como a criação de marcas paralelas ou a intensificação do 

serviço agregado, com o objetivo de aumentar a satisfação quanto ao produto testado, 

se configura como um conjunto alternativas para viabilizar o contexto do MVP, 

conforme destacado por Furr e Dyer (2014). 

 

2.3.4 Pequenos lotes de entrega 
 

A questão crítica para o aumento da eficiência e a redução dos desperdícios é 

a identificação de atividades que gerem valor para o processo (RIES, 2012). Dentro 

do LS, no desenvolvimento de novos negócios, é muito importante a busca pela 
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escalabilidade dos pequenos lotes, com a realização de experimentos constantes, 

sem o desembolso de grandes investimentos, recursos financeiros, tempo e esforço, 

permitindo, dessa forma, a correção de rota, por meio dos MVPs ou dos testes de 

hipótese em caso de necessidade, antes do dispêndio de altos volumes.  

Para a implementação das entregas em pequenos lotes, a revisão dos conceitos 

nos processos, produtos e tecnologias, a utilização de equipes menores 

multifuncionais, a redução do tempo do ciclo e o incentivo à tomada de decisão por 

parte das equipes podem agilizar as mudanças e as interações com o produto (RIES, 

2012). 

O Kanban, conceito emprestado das práticas do LMF, fornece a possiblidade 

de adaptar as operações ao alinhamento estratégico de forma visual, permitindo um 

rápido feedback e ajustes de correção durante o processo de aprendizagem. Esse 

método consiste em organizar os projetos em quatro estágios: em backlog; em 

processo; concluídos; e validados. Durante o uso dessa ferramenta, por meio da 

interação, busca-se uma aprendizagem validada (RIES, 2012). 

A entrega em pequenos lotes no desenvolvimento dos novos negócios remete 

a uma demanda puxada, para reduzir a quantidade de projetos em backlog, em 

progresso, concluídos e aguardando validação, garantindo que os processos de 

produção estejam ajustados à demanda do cliente e evitando desperdícios 

decorrentes da elevada quantidade de projetos em processo, aguardando o avanço 

para a próxima etapa. O setup rápido corrobora a mesma vertente, de forma a 

possibilitar entregas em lotes menores, que possam ser cada vez mais customizados 

e alinhados à demanda do cliente, permitindo rápida prototipação, interação com o 

mercado no menor tempo possível e sem a necessidade de estoques intermediários. 

 

2.3.5 Pivotagem 

 

Estabelecido o MVP e testada a hipótese de valor, por meio de consistentes 

interações junto ao mercado e ao público potencial, a startup pode identificar 

convergências e oportunidades não desenvolvidas e, em muitos casos, promover a 

pivotagem, que consiste em mudanças ou ajustes de maneira estruturada, com o 

intuito de testar uma nova hipótese de negócio, produto ou conceito. A definição de 

pivotagem está no cerne do LS, sendo referente ao entendimento da dinâmica do 
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mercado e à sua premente necessidade de adaptação, de forma ágil e consistente 

(FREDERIKSEN; BREM, 2017; RIES, 2012). 

A pivotagem do negócio, utilizada na gestão das startups, decorre por diversas 

razões, como: a identificação de segmentos de clientes diferentes do planejado; o 

movimento de transformar um recurso isolado em um produto total ou vice-versa; a 

adequação às necessidades dos clientes; a mudança de plataforma; a revisão na 

arquitetura do negócio; as alterações nas formas de monetização do negócio; e a 

migração e o desenvolvimento de novos canais de negócio, o que significa um melhor 

entendimento dos problemas do cliente (RIES, 2012). É importante salientar que o LS 

pode ser convergente com as definições de estratégia delineadas pela empresa, 

desde que esteja devidamente alinhado a uma visão e a uma sustentabilidade de 

longo prazo, já que o limite experimentado pode incentivar o desenvolvimento de 

novos modelos de negócio (COLLIS, 2016). 

O LS pode ser considerado uma importante metodologia para a sustentação 

das startups. Contudo, é importante atentar a pontos relevantes, como o 

dimensionamento do real tamanho do mercado; a brevidade do processo de interação 

junto aos clientes; e o foco na resolução de problemas além da expectativa do cliente 

(NIRWAN; DHEWANTO, 2015). 

 

2.4 Comparação entre LMG e LS 
 

Ao analisar os conceitos metodológicos aplicados em startups, localiza-se o LS 

como uma das mais difundidas e citadas práticas adotadas no ecossistema, devido 

ao fato de proporcionar velocidade (COLLIS, 2016). O LS aplicado em novos 

negócios, principalmente os digitais, apresenta similaridades e convergências com os 

princípios do LMG, como o uso dos mesmos conceitos e das mesmas ferramentas 

(em alguns casos sob diferentes denominações), apesar de não se referenciarem um 

ao outro com muita frequência. 

Na sequência, será apresentado um quadro-síntese (quadro 2) com as 

principais características do LMG e do LS, partindo-se do princípio de que os desafios 

em decorrência da limitação de recursos, da necessidade de realizar mais com menos 

e da demanda por processos ágeis e flexíveis, capazes de maximizar custos, são 

tópicos vivenciados em startups e em empresas consolidadas. 
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Entende-se que, em ambas as metodologias, o objetivo é o pleno atendimento 

do cliente e a maximização dos recursos. Apesar de as duas direcionarem suas 

atenções a como melhor atender e responder aos anseios do cliente, no LMG o 

objetivo está concentrado em como construir melhor, por meio de processos que 

possam agregar valor ao cliente, garantindo foco na qualidade e na produtividade, 

enquanto no LS o foco é a busca do produto validado, para o atendimento de 

necessidades e de novas oportunidades não supridas em sua totalidade, por meio das 

rápidas interações e da definição do que construir, dentro de um contexto ágil e 

mutante. 
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Quadro 2 – Comparação entre o Lean Management e o Lean Startup 

 

Fonte: Adaptado de Yoshida (2018) e Liker (2005) 
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Dessa maneira, observa-se que as metodologias compartilham diversos 

princípios (vide quadro 3), como: a execução em pequenos lotes; o Genchi Genbutsu; 

a gestão visual; a melhoria contínua; o ciclo de construir, medir e aprender; o Kanban; 

a cultura de expor problemas na busca por sua solução; e a aprendizagem validada. 

Dentro desse contexto, a gestão de estoque de produtos em processo no LMG 

e o controle do estoque de suposições e projetos pendentes não validados no LS 

mantêm o mesmo objetivo de otimizar o processo e evitar o desperdício de recursos. 

Os assuntos relacionados a gestão de pessoal, mudança do mindset da equipe e 

composição de times multidisciplinares são outro exemplo de convergência entre as 

metodologias.   

 

Quadro 3 – Princípios do Lean Management e do Lean Startup 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Portanto, é possível concluir que além da existência de uma convergência, há 

um potencial de complementariedade entre as metodologias. O referencial teórico 

apresentado serviu de alicerce para a construção de um processo de compreensão e 
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averiguação das informações descritas nas entrevistas realizadas, bem como na 

composição das disposições finais resultantes das análises de caso. 

 

 3 METODOLOGIA 
 
3.1 Estratégia de pesquisa 
 

O plano de pesquisa teve por objetivo delinear uma sequência lógica e 

estruturada de atividades para buscar responder à questão de pesquisa proposta 

(YIN, 2001). A seleção do método qualitativo, por meio do estudo de casos múltiplos, 

foi considerada a maneira mais pertinente para condução desta pesquisa. O processo 

investigativo permitiu a exploração, a identificação e a maior compreensão das 

práticas empregadas (BARRATT; CHOI; LI, 2011; PIOVESAN; TEMPORINI, 1995). 

Este trabalho procurou estabelecer sua validade interna por meio de uma 

sequência composta pela questão de pesquisa, pela lógica das evidências e pelas 

considerações finais. Além disso, buscou-se permitir sua replicação em trabalhos 

assemelhados, dentro das mesmas condições, com os mesmos procedimentos e com 

proposições semelhantes, captadas em diferentes ocasiões (CASTRO; REZENDE, 

2018; GIBBERT; RUIGROK; BARBARA, 2008; STUART et al., 2002; YIN, 2001) 

A pesquisa foi qualitativa, de caráter exploratório e dedutiva, já que em buscas 

citadas anteriormente,  foram localizados conteúdos limitados que contemplassem a 

sobreposição das temáticas Lean Manufacturing e Lean Startup, dentro da 

perspectiva proposta. Além disso, o conhecimento existente nesse cenário é escasso 

ou deficiente, reforçando o objetivo de ampliar e desenvolver essa temática, que ainda 

é pouco discutida junto ao meio acadêmico, de forma transparente, permitindo o 

desenvolvimento de futuras questões de pesquisa com maior nível de precisão e 

detalhamento (GIL, 2008). O quadro 4 sintetiza as principais decisões sobre a 

condução da pesquisa e as alternativas metodológicas selecionadas. 
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Quadro 4 – Resumo metodológico 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Com o intuito de alinhar a questão de pesquisa e organizar as possíveis 

conclusões esperadas, as evidências para a confirmação ou a refutação das 

suposições, adaptou-se, no quadro 5,  o modelo de cadeia de evidências descrito por 

Siegler (2015), adicionando-lhe o roteiro semiestruturado e seu arcabouço teórico 

correspondente. 

A pesquisa teve por objetivo analisar se houve e como foi a incorporação dos 

princípios de uma metodologia no contexto das startups, por isso, foram necessárias 

clareza e simplicidade na elaboração das questões da entrevista, de forma a não 

restarem dúvidas e a despertar familiaridade em relação às palavras e aos termos 

utilizados (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009). Diante disso, a possibilidade de 

adoção de um questionário já validado foi considerada, pois contornaria o potencial 

de simplificação dos constructos apontados e não comprometeria a análise e os 

resultados da pesquisa (MELNYK; FLYNN; AWAYSHEH, 2018). Entretanto, nenhum 

material que convergisse nesse sentido, contemplando as temáticas em questão, 

pôde ser localizado. Desse modo, utilizou-se o mesmo modelo de Siegler (2015) para 

formular as questões e compor o roteiro de entrevista. 
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Quadro 5 – Cadeia de evidências 

Fonte: Adaptado Siegler (2015) 
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3.2 Seleção dos casos 
 

As indicações das potenciais empresas partiram de dois profissionais-chave; um 

membro do corpo docente da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas; e um consultor especialista em Logística Urbana, inserido no 

contexto de novas iniciativas junto a empresas do tipo startup. Essa intermediação foi 
solicitada pelo pesquisador em decorrência da dificuldade de acesso aos potenciais 

participantes e da indisponibilidade de agenda por eles apresentada. Foram indicadas 

quatorze empresas, sendo dez delas previamente selecionadas e contatadas, conforme 
o critério de seleção a ser descrito a seguir. Houve um retorno positivo de cinco 

empresas, de modo que a coleta de informações foi baseada no estudo de cinco casos 

(GIBBERT; RUIGROK; BARBARA, 2008), no período de 03 de setembro a 03 de outubro 

de 2019. 

Os critérios de seleção das potenciais startups foram baseados em 

recomendações coletadas com especialistas do mercado, para viabilizar de necessidade 

de atenção a processos, deveriam ser selecionadas startups com relativa estabilidade 

em suas operacões. Deste modo, foram selecionados empreendimentos que já tivessem 

superado a etapa da prova de conceito do negócio, que deveriam estar em operação há 

pelo menos trinta meses; com produto ou serviço lançado no mercado e com faturamento 
recorrente. Além disso, foi ainda recomendado que elas preferencialmente tivessem 

participado de programas de aceleração; e com desejável ocorrência de aporte de fundos 

de investimento ou com perspectiva de investimento em um espaço relativamente curto 
de tempo, definido como três meses.     

Na sequência, apresenta-se um quadro-resumo das entrevistas (quadro 6) 

conduzidas nas startups e uma breve descrição do negócio de cada uma delas.  
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Quadro 6 – Quadro-resumo das entrevistas 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

A decisão de abordar múltiplos casos, ou seja, de buscar diferentes empresas 

para o levantamento empírico, teve por objetivo possibilitar a ampliação do campo a ser 
explorado, reforçar a potencial validação externa e contornar um possível viés do 

pesquisador (BARRATT; CHOI; LI, 2011),  utilizando o conceito de replicação em vez do 

de amostragem (YIN, 2001). O trabalho investigou empresas do tipo startup, 

selecionadas de um conjunto de empresas elencadas por conveniência, não 

probabilística, em decorrência do menor tempo, dos recursos disponíveis e da ausência 

de participantes em número suficiente na população para um eventual sorteio (CURWIN; 

SLATER, 1992; OLIVEIRA, 2001), mas atendendo aos critérios de seleção mencionados 
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acima. Conforme Sauders, Lewis e Thornhill (2009), a amostra não probabilística pode 
ser utilizada em pesquisas exploratórias, desde que não sejam feitas generalizações a 

partir dos resultados obtidos. 

O número de startups entrevistadas superou a quantidade inicial prevista de duas 

entrevistas, uma para cada estudo de caso, na medida em que novas informações 

surgiram, sendo baseado, assim, no critério de saturação das informações, ou seja, no 

instante no qual a percepção do pesquisador e as evidências empíricas tornaram-se, em 

certa proporção, redundantes (FALQUETO; HOFFMANN; FARIAS, 2019). A ausência 
de um padrão para definir o número de entrevistas utilizadas em abordagens qualitativas 

e a falta de argumentação empírica para justificar o tamanho das amostras relatadas 

reforçam a relevância da saturação dos dados na condução de pesquisas qualitativas, 

conforme descrito por Marshall et al. (2013) e  Mason (2010). Segundo Eisenhardt 
(1989), não se deve definir nos estudos de caso a quantidade ideal para a amostragem, 

já que se trata de uma abordagem teórica, e não estatística, na busca pela compreensão 

do objeto de estudo. 
 

3.3 Coleta de dados 
 

As principais fontes de informação foram os próprios empreendedores fundadores 

ou executivos indicados por eles, desde que permitissem a coleta de dados da gestão 

do dia a dia da startup. Foram feitas entrevistas seguindo um roteiro semiestruturado, 
com as 23 perguntas abertas, apresentadas no quadro 5, referentes à aplicação dos 

princípios Lean. Esse roteiro teve validação prévia efetuada junto a especialistas em 

implementação do LMF/ LMG em diversas empresas. Para validação e complementação 
das informações apuradas nas entrevistas, foram realizadas a observação direta durante 

a visita e a consulta aos websites das startups entrevistadas e das aceleradoras que 

participaram de programas junto às empresas. Além disso, foram utilizados e-mails e 

publicações, cujas consultas auxiliaram na contextualização do processo de interação 

prévia junto aos entrevistados, tendo em vista o caráter dinâmico em que as startups 

estão inseridas. Dessa forma, as múltiplas fontes permitiram a triangulação para a 

análise das informações (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 2014). 
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As entrevistas foram feitas de maneira presencial e por videochamada, na busca 
pelo estabelecimento da melhor conexão entre o pesquisador e os participantes. O 

contexto assemelhado a uma conversa informal tornou possível aos entrevistados 

discorrer mais livremente a respeito do assunto delimitado pelo pesquisador.  

Todas as entrevistas foram gravadas com prévio consentimento dos 
entrevistados. Foram gerados relatórios de campo logo após a finalização de cada 

entrevista, com o intuito de captar todos os detalhes para, posteriormente, promover a 

validação junto aos entrevistados e consultá-los em caso de necessidade de 
complementação de informações (COLLIS; HUSSEY, 2005; CRESWELL, 2010). 

É importante observar que a possibilidade de informações específicas se tornarem 

relevantes durante o processo da entrevista, de forma não planejada, fora do plano 

formal, suscitou a participação de um terceiro elemento, além do pesquisador e do 

entrevistado — um profissional especialista na implementação da metodologia LMF, 

identificado neste trabalho aplicado como assistente, que participou da tomada de 

informações de campo por meio da observação não participativa (YIN, 2001). 

As entrevistas tiveram duração entre 35 e 70 minutos, com  participação voluntária 

dos entrevistados. Os termos e as condições de sigilo absoluto foram evidenciados por 

meio do Termo de Conduta Ética previamente aprovado pelo Comitê de Conformidade 
Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH) da Fundação Getulio Vargas. 

 

3.4 Análise de dados 
 

A análise de dados foi baseada no referencial teórico pesquisado, nas entrevistas 

realizadas, no relatório de campo e em dados secundários. Buscou-se o significado do 

que os entrevistados apresentaram como respostas às questões, por meio de um 

procedimento sistemático e objetivo na busca de evidências em consonância com os 
aspectos de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

Ao término das entrevistas, foram realizadas transcrições detalhadas dos pontos 

manifestados por cada entrevistado. Dentro desse contexto, em uma análise vertical, 
buscou-se capturar as principais ideias e os conceitos fundamentais de cada empresa, 

por meio da aglutinação das diversas respostas. Na sequência, em uma análise 
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horizontal ou transversal, as questões foram agrupadas para compor um cenário 
condensado, referente à aplicação dos princípios do LMG e à essência das respostas 

das empresas (ENGERS, 1994). O esquema 6, a seguir, apresenta as etapas 

desenvolvidas na análise de dados. 

 
Esquema 6 – Etapas da análise de dados 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
 

Finalizadas as análises vertical e horizontal, foi realizada uma síntese do 

conteúdo, para a identificação dos pontos relevantes obtidos na pesquisa, combinando 

e examinando as evidências qualitativas e capturando aspectos relevantes da coleta de 
dados para integrá-los ao arcabouço conceitual-teórico do pesquisador (ENGERS, 1994; 
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YIN, 2001), conforme demonstra o esquema 7 na composição da síntese do conteúdo. 

Esquema 7 – Elaboração da síntese do conteúdo 

  
Fonte: Adaptado de Engers (1994) 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1 Descrição dos casos 
 

Todas as startups selecionadas atuam no segmento de prestação de serviço na 

área de logística, pois o foco deste trabalho foi a busca de evidências em diferentes 

empresas do mesmo segmento de atuação. A pesquisa de campo foi executada com 
cinco empresas do tipo startup, conforme os parâmetros de pesquisa descritos 

anteriormente. O nome das startups não será revelado, sendo elas tratadas como Startup 

1, Startup 2, Startup 3, Startup 4 e Startup 5, com o intuito de preservar o sigilo das 
opiniões e informações de cunho estratégico eventualmente mencionadas. O quadro 7 

apresenta as principais características das empresas selecionadas. 
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Quadro 7 – Resumo das características das startups 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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4.2 Análise vertical 
 

A análise vertical teve por objetivo sintetizar a presença dos príncipios do LMG em 

cada uma das startups entrevistadas, de maneira particularizada. Buscou-se capturar 

conceitos e práticas empregadas (ENGERS, 1994), ainda que não expressadas de forma 
explícita ou com os termos usuais do LMG. O sumário desta análise é apresentado no 

Quadro 8. 

 
4.2.1 Startup 1  
 

Atuando desde 2014 na área de logística de transportes, a Startup 1 possui quatro 

sócios-fundadores, organizados nas funções de CEO, CTO, Vendas e Customer 

Success (atendimento ao cliente). Atualmente, conta com vinte colaboradores e tem 

como principal produto uma plataforma de controle e rastreamento para transportes 
rodoviários, apresentando-se como uma das soluções de acompanhamento de entregas 

para o last mile. A empresa vem de uma spin-off de um outro negócio dos mesmos 

sócios, voltado ao gerenciamento de armazéns e ligado estritamente ao fornecimento de 
hardware e software. 

 
[...] Percebemos como nossos grandes clientes gastavam literalmente 
milhões de dólares automatizando o depósito, implementando código de 
barra, coletor de dados e esteiras, um monte de coisas, mas, mesmo 
assim, continuávamos a ouvir preocupações com relação à reclamação 
dos clientes; apesar de estarmos armazenando corretamente, separando 
corretamente e expedindo com maior velocidade, o cliente continuava 
emitindo sinais de insatisfação, então concluímos que ali havia uma 
oportunidade (informação verbal)1. 

 
A empresa foi incubada durante um ano dentro de uma universidade federal, 

alcançando o atendimento de mais de um milhão de entregas mensais em menos de três 

anos de funcionamento. 

Mesmo que de maneira inconsciente, a empresa pratica parte dos princípios do 

 
1 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 1. 
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LMG, pois o CEO demonstrou na entrevista que os princípios básicos são aplicados com 
relativa frequência. Já a utilização de ferramentas da metodologia poderia ser mais bem 

explorada, como uma oportunidade de promover um processo de melhoria contínua, 

mais ágil e otimizado. A predisposição da exposição de erros dentro do time foi 

manifestada inúmeras vezes, sendo enfaticamente interpretada como uma forma 
positiva de expor problemas, princípio básico do LMF. Segundo o CEO da Startup 1: “[...] 

o erro é perdoável, mas a falta de iniciativa para corrigir é inaceitável”. 

O entrevistado afirmou não efetuar planejamentos de longo prazo, muitas vezes 
deixando essas questões para um segundo plano, talvez até mesmo pelas 

características do tipo de negócio (startup). Entretanto, foi constatada a existência de um 

roadmap traçado pelos sócios, no qual todas as atividades são balizadas para a 

condução do negócio em perspectiva futura. A concepção inicial do modelo de negócio 

baseado unicamente no crescimento do faturamento anual tem sido substituída pela 

busca de um modelo de negócio escalável e replicável. Conforme o CEO da Startup 1, 

“[...] o sucesso ocorrerá no longo prazo, de forma paulatina, buscando um passo de cada 

vez [...]. O sucesso precisa ser conquistado, não acontece da noite para o dia”.  

 A preocupação em desenvolver uma cultura própria foi extensamente manifestada 

pelo entrevistado, e a abordagem de “equipe” ficou claramente evidenciada na condução 
dos processos. 

 
[...] A gente tem um orgulho bastante grande de todas as pessoas que 
entraram e não saíram [...]. Equipe é o principal elemento quando falamos 
em startup, diferentemente de empresas que estão no mercado. [...] Uma 
das grandes causas de mortalidade das startups é a falta de uma cultura 
forte quando a startup supera cinquenta a cem pessoas, já que, com o 
crescimento, os funcionários perdem o contato com os fundadores 
(informação verbal)2. 

 
Outro ponto interessante é a compreensão de que os processos são necessários 

para estruturar e organizar as atividades, já que, dentro do conceito desse tipo de 

negócio, a escalabilidade pode ser um fator primordial de sucesso ou fracasso. De 

acordo com o CEO da Startup 1, “[...] processos serão necessários para propiciar a 

 
2 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 1. 
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expansão do negócio de maneira estruturada, entretanto, a expectativa é manter uma 
documentação simples e mais genérica”. 

É importante salientar que, no programa de incubação junto à universidade 

federal, a empresa teve acesso a startups, investidores e advogados do Vale do Silício, 

nos Estados Unidos. Além disso, participou de um programa de qualificação promovido 
pelo Governo Federal, o InovAtiva Brasil, junto a Endeavor. Dessa forma, teve uma 

exposição direta ao LS e isso pode ter originado um arcabouço teórico, desenvolvido de 

maneira inconsciente, muito similar à teoria do LMG, conforme foi possível constatar no 
modus operandi do empreendimento. 

A ausência de participação de fundos de investimento até o momento da 

entrevista, conforme evidenciado pelo entrevistado, denota uma maior possibilidade de 

controle do planejamento e um direcionamento dos processos em prol da estruturação 

do negócio, pois a situação atual do empreendimento permite a seleção das ofertas de 

investidores para o aporte de capital.  

Foi observada, por meio da entrevista, na condução da gestão diária, a existência 

de conceitos do LMG e do LS, como: atenção aos desperdícios; pivotagem; utilização de 

MVPs; foco na experiência da aprendizagem do LS, na exposição de problemas, no 

relacionamento de longo prazo e no controle do desperdício; Kanban; tomada de decisão 
por consenso na equipe de gestão; rápida implementação; desenvolvimento de 

lideranças que compreendam a estratégia do negócio; manutenção de instruções de 

processos simples e genéricos, para garantir a execução das atividades e as condições 
de expansão; processos de otimização de atividades, para melhor aplicação dos 

recursos na condução de desenvolvimentos de novos produtos; e alinhamento da 

equipe. Foram identificadas, também, oportunidades para a exploração de mais 

conceitos e ferramentas do LMG no sentido de aprimorar e otimizar a gestão de 
processos. 
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4.2.2 Startup 2 
 

Criada em 2014, a Startup 2 é uma prestadora de serviços voltada estritamente 

ao e-commerce, com foco na logística urbana expressa e no omnichannel3. Atua 
conectando, por meio de uma plataforma, os entregadores autônomos e os 

embarcadores do varejo. Apresenta dois sócios-fundadores, cerca de trinta 

colaboradores e foi acelerada pelo programa Scale-Up Endeavor Tech.  

 A Startup 2 possui prévio conhecimento da metodologia LMG, em decorrência da 

implementação das primeiras iniciativas e ferramentas em 2016, por meio da contratação 

inicial de uma consultoria externa, durante a participação no programa de aceleração 
que propiciou o acesso ao Lean Startup. Sobre isso, durante a entrevista, o CEO da 

Startup 2 afirmou: “[...] somos orientados nas premissas de uma startup de um modo 

geral; o Lean Startup é o nosso gibi!”.  

Atualmente, a Startup 2 mantém, em sua carteira de clientes, grandes redes 
varejistas e empresas de relevante participação no e-commerce nacional, sendo possível 

identificar, por meio da entrevista realizada, diversas evidências de aplicação do LMG, 

direcionadas principalmente aos princípios que tangem os processos. Pode-se notar uma 
grande relevância dada às parcerias de longo prazo, para as quais a empresa investe 

em treinamento e qualificação de seus fornecedores, no sentido de disseminar e garantir 

o desenvolvimento e a manutenção da cultura da empresa. Analisando o modelo de 

decisões de longo prazo, percebe-se a tentativa de estabelecer aderência ao 

planejamento estratégico no acompanhamento de todo o processo decisório por 

consenso da empresa. Nas palavras do CEO da Startup 2, “[...] tentamos manter a 

tomada de decisão baseada na aderência ao planejamento estratégico definido”. 

A incessante busca pela melhoria contínua, pelos processos e pelos indicadores 

de performance representa um ponto fundamental para a condução dos processos, 

visando as negociações de longo prazo, o que foi evidenciado inúmeras vezes pelo CEO 
e por seu executivo operacional, que também foi entrevistado. O faturamento não parece 

ser entendido como fim, mas como consequência de processos robustos, ágeis e 

 
3 Ominichannel: Consiste na integração dos diversos canais de atendimento (e-commerce, loja física, 

aplicativos, televendas etc.) para propiciar a melhor experiência ao consumidor. 
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alinhados. Foi possível identificar que o corpo diretivo da empresa compreende a 
relevância e a importância da gestão de processos, bem como das oportunidades 

potenciais a serem alavancadas por meio do LMG e do LS respectivamente. 

 
[...] A gente conseguiu uma boa performance por estruturar os processos. 
Apenas a TI, sem resultado operacional, não adiantaria nada. Para 
escalar, foi necessário amarrar o Lean e o Lean Startup [...]. Metodologias 
se complementam, às vezes se cruzam [...]. Foi utilizada uma 
metodologia ágil para a prova de conceito e o Lean Six Sigma para 
estruturar e manter os processos (informação verbal)4. 

 
O LMG participa ativamente da rotina diária da empresa e existem planos de 

contramedida devidamente estruturados no acompanhamento dos indicadores. Segundo 

o executivo operacional da Startup 2, “[...] existe um modelo que acompanha em tempo 

real a performance do motorista na rota. O processo é acompanhado para o 

desenvolvimento de medidas para corrigir o problema constatado”. 
Também foi desenvolvido um sistema puxado para o desenvolvimento de 

demandas de software dos clientes. É importante destacar que a Startup 2 utiliza dois 

conceitos simultâneos: o de LMG, ao abordar diretamente o processo interno de 
desenvolvimento do sistema puxado; e o de LS, ao abarcar a aplicação direta do MVP. 

Isso demonstra uma grande janela de oportunidade para a aplicação simultânea de 

diferentes metodologias no desenvolvimento de melhores resultados. 

 
[...] O desenvolvimento é baseado na visão estratégica; o sistema é 
puxado pelas áreas comercial e de relacionamento, que trazem a ‘dor do 
cliente’, o que é necessário! Isso resultou em uma mudança, de uma 
versão TMS para gestão da informação (informação verbal)5. 

  

Ferramentas do LMG, como Kanban, Value Stream Mapping e A3, estão sendo 

desenvolvidas na empresa, na tentativa de organizar e otimizar processos. Isso é uma 

evidência direta de que a metodologia LMG foi absorvida pela startup. Com relação ao 
time e à gestão de pessoal, existe uma preocupação na manutenção da força de 

trabalho, por meio de treinamentos e de um programa de remuneração. Contudo, a 

 
4 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 2. 
5 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 2. 
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maneira como o alinhamento e a divulgação são executados ainda oferece 
oportunidades de melhorias. 

A ausência de investidores externos contribuiu para que a gestão concentrasse 

seus esforços na melhoria da plataforma, nos aspectos de gestão operacional e no 

constante trade-off entre a alavancagem financeira e o maior grau de liberdade na 
condução de processos de melhoria. Conforme o CEO da Startup 2, “[...] nesse mercado, 

existem startups que participaram de muitas rodadas de ‘grana’; não estamos na mesma 

curva de captação, mas uma coisa que se leva muito a sério é a tal da performance”.  
 

4.2.3 Startup 3 
 

A Startup 3 é uma empresa relativamente conhecida no mercado, em decorrência 

das ações de marketing realizadas, com a proposta de conectar empresas de transporte 

rodoviário, grandes embarcadores e motoristas autônomos de carga fechada, por meio 

de um marketplace6. Estabelecida desde 2014, com 150 colaboradores, a plataforma 
apresenta mais de quinhentos mil downloads, tem oito mil empresas cadastradas e 

efetuou R$ 50 milhões em cotações mensais de frete, segundo dados da própria 

empresa. Acelerada no Vale do Silício, Estados Unidos, recebeu um aporte de capital de 
fundos de investimentos internacionais de uma grande montadora de veículos pesados 

estabelecida no Brasil. Também realizou parcerias com um fabricante de insumos para 

veículos pesados e com empresas de partes e peças do mesmo segmento. 

 
[...] O caminhoneiro é o principal stakeholder da empresa. Buscamos 
desenvolver uma comunidade digital para o caminhoneiro autônomo [...]. 
O objetivo era estabelecer uma plataforma para alinhar caminhoneiros 
autônomos e compradores de fretes, principalmente transportadoras; 
criar um marketplace no transporte de cargas (informação verbal)7. 

 

É importante ressaltar que, nas pesquisas prévias, a Startup 3 denotava ser a 

empresa mais alinhada e estruturada ao princípios do LMG e do LS, tanto pela vivência 

 
6 Marketplace: Consiste em uma alocação virtual, na qual compradores e vendedores realizam negócios 

com diversos meios de pagamento e com garantias na mesma plataforma digital. 
7 Trecho da entrevista realizada com o conselheiro da Startup 3. 
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internacional, quanto pela participação de fundos de investimentos estrangeiros, pelas 
características dos investidores locais e pelas parcerias junto a grandes fornecedores. 

As publicações, as diversas ações de marketing e os anúncios publicados em 

revistas especializadas, que pressupunham o uso de um modelo de empresa com 

processos mais estruturados, evidenciam o volume de investimentos captados. 
Entretanto, durante a entrevista, foi constatada a inexistência de conhecimentos sobre o 

LS. 

 
[...] Assim, por tabela, algumas pessoas conhecem, algumas pessoas 
possuem. Não existem pessoas que estudaram e conhecem o processo 
no detalhe. Não tem um racional metodológico estruturado (informação 
verbal)8. 

 
Notou-se um grande direcionamento para a rentabilidade imediata, não sendo 

possível identificar uma clara estratégia estruturada para o longo prazo nem o 

desenvolvimento de parcerias com os fornecedores e os clientes, tendo sido observadas 

apenas ações direcionadas à penetração de mercado. De acordo com o conselheiro da 
Startup 3, “[...] a (empresa) nunca teve essa visão de longo prazo; sem um plano formal, 

mas uma visão sobre o futuro do negócio”. 

O modelo ainda se encontra em fase de estabilização. Foram realizadas muitas 

modificações na plataforma, apesar do tempo de mercado e do processo de aceleração. 

Conforme o conselheiro da Startup 3, “[...] a plataforma ainda não está estabilizada. 

Existiu uma primeira versão que precisou ser reconstruída”. 
Os desdobramentos dos processos internos e dos desenvolvimentos denotam 

foco único e exclusivo nas rodadas de captação. A utilização de um sistema puxado, de 

processos de contramedida padronizados, de gerenciamento diário, de gestão da 

demanda e de melhoria contínua não foram evidenciados. Consoante o conselheiro da 
Startup 3, “[...] o empreendedor-fundador tem uma visão clara de onde quer chegar, mas 

sem uma coisa muito estruturada, esta sempre tentando ver onde buscar o próximo 

empreendimento”. 
 A forma como foi definida a estruturação da equipe, no início das atividades, pode 

 
8 Trecho da entrevista realizada com o conselheiro da Startup 3. 
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ter contribuído para um modelo de gestão de pessoas que resultou na dificuldade de 
retenção dos profissionais e de fixação de uma cultura própria. 

 
[...] Foi bem durante um tempo, mas, conforme aumentou a equipe, ele 
não conseguia gerenciar. A empresa começou a contratar errado, muitos 
caras que vieram de empresas grandes. Assim, a parte da tecnologia 
sofreu muitos esbarrões. Foi sofrido ao longo do tempo [...]. Acho que 
isso não foi bem trabalhado ao longo da história; inicialmente, trouxe 
pessoas ligadas diretamente ao empreendedor, depois, o investidor 
mandou um CTO de fora, que ficou um tempo e não deu certo; a 
concorrência contratou o cara. Depois, se criou um plano de stock 
options, imitando o investidor, mas uns pegaram e saíram (informação 
verbal)9. 

 
No início das operações, o empreendedor pretendia transferir a gestão 

administrativa ao investidor. Entretanto, a falta de compatibilidade entre as partes 

durante os primeiros anos impossibilitou a evolução para processos robustos e 

estruturados. A falta de processos estruturados e o baixo desempenho nos resultados 

trouxeram a necessidade de realização de um downsizing10 para reequilibrar as 

despesas e evitar a perda do controle na operação. O descontrole e a falta de processos 

estruturados podem ter dificultado a identificação da necessidade de readequação da 
ferramenta em estágios iniciais, demandando um total redesenho da plataforma nas 

etapas finais do projeto.  

Apesar de a prova de conceito estar aparentemente superada neste momento e 
de as rodadas de investimento estarem concluídas, não foi possível localizar durante a 

entrevista evidências da absorção dos princípios do LMG na condução das atividades. 

Ao observar a maneira como os processos internos e a equipe são conduzidos, foram 
identificados elementos e comportamentos característicos de uma empresa comum,  

divergente do estilo de gestão de uma startup. 

 
 
 

 
9 Trecho da entrevista realizada com o conselheiro da Startup 3. 
10 Downsizing: Consiste na redução de custos por meio da demissão de colaboradores, com achatamento    

do nível hierarquico, racionalização dos processos e reestruturação das atividades. 
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4.2.4 Startup 4 
 

A quarta empresa selecionada, Startup 4, é uma plataforma focada em logística 

urbana voltada à conexão de motoristas autônomos de carga fracionada e pequenas e 

médias empresas. Utiliza inteligência artificial e big data para otimização de rotas de 

entrega. Em operação desde 2015, possui atualmente quarenta funcionários. Em 2019 
recebeu um aporte inicial de investidores não institucionais (anjos) na ordem de R$ 4 

milhões. Está presente nos centros urbanos dos estados de São Paulo e de Minas 

Gerais. 
Apesar de não ter passado por um processo de aceleração ou de incubação, se 

autodenomina adepta do LS e do Kanban, aplicando-os continuamente em suas 

operações. A Startup 4 compreende a necessidade do estabelecimento de metas e de 

objetivos específicos para o longo prazo, conforme evidenciado por seu CEO durante a 
entrevista. 

[...] Sucesso é atingir um objetivo a que você se propôs; orientado a 
objetivos, permitido processos interativos [...]. Negociação bem-sucedida 
é aquela que reforça os objetivos estratégicos [...]. Como estamos em 
crescimento, a rentabilidade não necessariamente é um critério 
importante; o volume pode tornar-se interessante, pois ajuda a atingir 
escala e validar o modelo (informação verbal)11. 

 

A Startup 4 desdobra sua estratégia por meio dos Objectives and Key Results 

(OKR), que consistem em um modelo para o alinhamento estratégico do negócio junto 
ao time interno, organizando e estabelecendo prioridades e indicadores nas atividades. 

 
[...] A gente usa OKR. Uma coisa que a gente faz é um alinhamento 
grande com líderes, em um horizonte de dezoito meses para frente e, a 
partir daí, entender os objetivos menores. Tentamos criar objetivos 
trimestrais [...]. Descentraliza o processo decisório e alinha os 
departamentos da empresa [...], dá autonomia para os grupos decidirem 
a estratégia em um âmbito local [...]. A construção da estratégia fica a 
cargo dos fundadores e o desdobramento ocorre por meio da utilização 
de OKR. Os líderes estão sendo preparados para cascatear o 
planejamento estratégico para as equipes (informação verbal)12. 

 
11 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 4. 
12 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 4. 
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A Startup 4 não organizava as suas atividades baseadas em processos, mas após 

experiência de troca de pessoas entenderam sua importância na escalabilidade, 

conforme evidenciado durante a entrevista. 
 

[...] A ideia é ter um modelo de gestão simples, com menor número de 
processos possível e maior orientação possível a objetivos. O processo 
tem que ajudar a escalar de maneira mais simples [...], principalmente a 
documentação de como as coisas são feitas; nível zero de 
documentação. Se a gente troca o time, precisamos começar do zero [...]. 
A gente perdeu muito conhecimento de coisas que funcionavam muito 
bem, e a gente as reinventou de uma maneira muito ruim; a passagem 
de bastão foi muito desestruturada (informação verbal)13. 

 

Elementos ligados aos conceitos LMG foram diretamente localizados na 
operação, na organização das equipes, no acompanhamento da frequência (ritmo), no 

Poka-Yoke, na gestão visual, nas reuniões de alinhamento diário com o time e na 

predisposição de expor erros. O quesito disciplina foi bastante evidenciado pelo 

entrevistado, assim como a mentalidade de acompanhamento e resolução de problemas, 

dentro de um conceito de exposição dos erros. 

 
[...] Possuímos um sistema de teste que evoluiu com o passar do tempo 
[...]. Somos orientados por KPI; existe uma reunião quinzenal com os 
cinco líderes sobre OKR. Essas reuniões têm a ver com consistência [...]. 
Não é você indo uma vez à academia que você emagrece; a reunião é 
um pouco disso. Realizamos uma reunião semanal para alinhamento de 
problemas (informação verbal)14. 

 

Entretanto, no balanceamento da produção (Heijunka), não foi evidenciado 
nenhum encaminhamento específico e ligado ao LMG, apesar da previsibilidade da 

demanda. Conforme o CEO da Startup 4: “[...] a gente tenta superestimar a equipe de 

suporte. Hoje, a gente tem previsibilidade da demanda, sazonalidade. Mas você tem que 

aceitar que startup é isso!”. 
A demanda é puxada pela área de desenvolvimento de produto, com participação 

 
13 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 4. 
14 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 4. 
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da equipe comercial. Esta, por sua vez, é responsável por compreender e traduzir toda 
a demanda de novos produtos e melhorias, muito mais sob a influência do LS, dentro do 

processo de interação com o cliente, do que do próprio LMG especificamente. 

 
[...] A área comercial participa da gestão da demanda e a área de produto 
é que traz a demanda. A área de produto é um time multidisciplinar; tem 
designer, desenvolvedores e gerente de produto, responsáveis por 
interagir dentro da empresa, corrigir e apresentar novos produtos 
(informação verbal)15. 

 

A cultura da melhoria contínua foi citada inúmeras vezes durante a entrevista, 

assim como a utilização de outras ferramentas do LMG, como o Gemba e a metodologia 

5 Why para a avaliação de problemas na área de produto. 
 

[...] A solução de problemas envolve compreender a dor do cliente e a 
necessidade de melhoria. A área de produto é responsável por 
compreender a demanda e ir a campo todas as vezes que existe alguma 
atualização no software. Isso é uma prática na Startup 4, utilizamos a 
técnica dos 5 Why [...]. Existe gestão visual, Kanban físico e por 
dashboard [...]. As melhorias são conduzidas principalmente pelo time de 
produto, que tenta localizar a dor do cliente e dos caminhoneiros 
(informação verbal)16. 

 

Ao contrário do que preconiza o LMG, não existe decisão consensual, mas sim 
baseada na hierarquia e nos objetivos. Assim, de acordo com o CEO da Startup 4, “[...] 

a decisão não é consensual, prevalece a hierarquia. A decisão é baseada em valores, 

objetivos”. O quesito gestão de pessoal, por sua vez, foi bastante evidenciado pelo 
entrevistado, pois existe uma preocupação com o desenvolvimento da cultura, conforme 

ressaltado a seguir. 

 
[...] A gente desenvolveu líderes de área e eles conseguem criar um nível 
mínimo para instrução [...]. Procuramos reter os talentos que estão 
aderentes à cultura. Temos uma preocupação grande de retenção de 
pessoas, muito mais alinhada com o propósito. Tentativa de desenvolver 
a cultura interna (informação verbal)17. 

 
15 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 4. 
16 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 4. 
17 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 4. 
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4.2.5 Startup 5 
 

A última empresa selecionada, Startup 5, tem como foco a Internet das coisas 
(IoT)18.  Por meio de um hardware, a plataforma monitora e realiza a gestão de frotas, o 

rastreamento, a roteirização, o controle de gastos e a análise da condução dos 

motoristas, por meio de inteligência artificial.  
Fundada em 2017, conta com 110 colaboradores e possui mais de 1.000 clientes 

em carteira ativa. Apresenta dois sócios-fundadores com capital próprio e prevê um 

aporte de capital de um fundo de investimento norte-americano, previsto para novembro 

de 2019. Atende majoritariamente os pequenos e médios embarcadores, mas conta 

também com a participação de algumas grandes empresas. Oferece em seu portfólio 

informações como o tempo médio de parada, a roteirização dinâmica e o desvio de rota. 

A Startup 5 não participou de programas de aceleração e foi ganhadora de prêmios 
internacionais como Harvard New Ventures Competition e Google Hello Tomorow 

Summit. 

O entrevistado declarou possuir conhecimento do LS, demonstrou os objetivos de 
curto, médio e longo prazo da startup e reconheceu a relevância da interação contínua 

entre o mercado e a equipe para auferir resultados consistentes. 

 
[...] O sucesso pode ser dividido em fases da empresa. A primeira fase 
seria construir um produto que as pessoas usem, conseguindo uns 500 
ou 600 clientes pagantes; a segunda, fazer escala com time e cliente 
engajados; e a terceira, expandir o nosso mercado potencial, novos 
produtos, objetivos para os próximos dez anos. (informação verbal)19. 

 

 

A empresa declara ter investido no longo prazo, por meio de treinamentos e da 

qualificação dos clientes no processo de digitalização das informações. Segundo o 

diretor-executivo da Startup 5:  “[...] mantemos um time dedicado para treinar os clientes, 

digitalizando os dados. Eu ensino o cliente a incorporar esses dados na rotina e 

 
18 Internet das coisas (IoT): É a comunicação entre objetos fisicos e o usuário, por meio de sensores e 

softwares. 
19 Trecho da entrevista realizada com o diretor-executivo da Startup 5. 
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ensinamos ele a fazer valor com isso”. Ademais, ao que tudo indica, o principal driver da 
companhia não tem sido a captação de recursos externos, mas sim o desenvolvimento 

de uma parceria junto aos clientes. Conforme o entrevistado, “[...] como nossa proposta 

é baseada na geração de dados, o payback será um pouco mais no longo prazo, vamos 

conhecer e aprender com outras empresas, transparência para garantir um 
relacionamento de longo prazo”. 

 Já o desdobramento das metas estratégicas para o plano tático e operacional é 

efetuado por meio de OKRs. Conforme o diretor-executivo, “[...] o planejamento é 
efetuado para doze meses e o breakdown realizado por departamento”.  

Ao analisar os princípios do LMG na condução diária da empresa, foram 

localizadas evidências de conceitos já implementados, como a identificação e a 

organização de seus processos de maneira a garantir o fluxo contínuo, segregando 

processos ligados à inovação e a vendas. Conforme o tipo do processo, podem ser 

mantidos ciclos mais longos; quinzenais para inovação e diários para vendas. Além 

disso, notou-se que a empresa é organizada seguindo preceitos utilizados no LMG, como 

setup rápido e instruções de trabalho padronizadas. 
 

[...] Existe um time dedicado a agilizar o trabalho dos desenvolvedores, 
além disso, um pessoal dedicado a criar a parte analítica ou ferramentas 
para facilitar o trabalho [...]. Também existem guide lines para reduzir o 
esforço, e as contratações são baseadas para permitir inferência no 
processo (informação verbal)20. 

 
Outro ponto destacado pelo diretor-executivo da Startup 5 foi a distinção 

evidenciada entre uma montadora de automóveis e uma startup de software, pois 

existem diferenças significativas na aplicação do Poka-Yoke, dispositivo à prova de 

falhas nas startups, pouco mencionado em todas as outras entrevistas, talvez pelas 
características dos negócios, que permitem uma maior tolerância aos problemas na 

produção e uma maior escalabilidade em sua resolução. Segundo o entrevistado: “[...] 

Não temos Poka-Yoke. A software house é mais aceitadora do erro. O erro não é tão 

grave quanto um carro com problema de fabricação no qual as pessoas morrem”. 
Ademais, outros elementos do LMG foram identificados na gestão do negócio, como 

 
20 Trecho da entrevista realizada com o diretor-executivo da Startup 5. 
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reuniões diárias, KPIs, Heijunka, Kanban, VSM, entre outros. 
 

[...] Possuímos reunião de gerenciamento, diária e quinzenal, e cada área 
possui seus KPIs [...]. O tipo de ferramenta permite escala horizontal, isso 
quer dizer que o aumento da demanda pode sanfonar, equalizando e 
equilibrando a demanda [...]. Existe gestão visual na empresa, conforme 
OKR e indicadores específicos do time. Além disso, há indicadores 
secundários em todos os monitores. O Kanban também é utilizado para 
organizar a fila de prioridades dos projetos [...]. São utilizados frameworks 
para quebrar e entender problemas; conforme a demanda de cada área, 
miramos em criar um processo para poder melhorá-lo [...]. Possuímos 
gestão visual por time, com os principais indicadores da área. Além disso, 
temos também monitores para indicadores secundários (informação 
verbal)21. 

 
A gestão de pessoas, fortemente evidenciada por Liker (2005), foi destacada no 

sistema da empresa, reforçando a necessidade de pessoas que compreendam e vivam 

a filosofia. Segundo o diretor-executivo da Startup 5: “[...] investimos bastante na 

melhoria das pessoas, o que mantém as melhores pessoas. O ambiente de trabalho, 

sempre aprendendo, sendo desafiador, é um caminho claro para a melhoria e o rápido 

crescimento”. A liderança pelo exemplo e a preocupação com os colaboradores também 

foram fortemente evidenciadas pelo entrevistado: “[...] Pessoas são tudo que nós temos 

no final do dia. O time que está com a gente há três anos, ninguém saiu! [...]. Tentamos 
liderar pelo exemplo: coloque as pessoas certas e enalteça a coisa correta”. 

Diante do exposto, foi possível identificar os princípios do LMG implementados ou 

em fase de implementação, deixando evidente a absorção dos conceitos destacados 
neste trabalho, conforme é possível visualizar no quadro 8 a seguir. 

 

 

 

 

 

 
21 Trecho da entrevista realizada com o diretor-executivo da Startup 5. 
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Quadro 8 – Adoção dos princípios Lean Management pelas startups 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

4.3 Análise horizontal 
 

A análise horizontal (ENGERS, 1994), com base nos princípios elencados por 

Liker (2005) e por meio de evidências qualitativas, buscou alinhar convergências, 

divergências, ausências e eventuais oportunidades para as startups, evidenciadas por 

uma análise transversal às startups, no Quadro 8 apresentado anteriormente. 
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Foi constatado que todas as startups entrevistadas, em diferentes níveis, têm 
conhecimento ou vivência no LS, conforme pôde ser corroborado nas informações das 

entrevistas. Em ocasiões muito específicas, o LMG foi citado como uma filosofia 

relevante para esse tipo negócio e, intuitivamente, inúmeras práticas estão sendo 

adotadas. 
  

4.3.1 Filosofia de longo prazo 
 

Quase a totalidade dos entrevistados declarou, inicialmente, não planejar ou 

projetar estratégias no longo prazo, denotando uma característica oposta ao 
comportamento esperado em empreendedores nesse tipo de negócio. Entretanto, no 

decorrer da investigação, verificou-se que as empresas, em sua grande maioria, 

principalmente aquelas com maior controle da operação, parecem deter uma visão 

estratégica do negócio e um razoável nível de cuidado nas parcerias de longo prazo, 
conforme destacado no Quadro 8. Esse cenário proporcionou a reflexão de que, 

possivelmente, nessa postura, há uma referência à condição de extrema incerteza e à 

dinâmica dos negócios. 
 

[...] Existe um processo de treinamento de parceiros, para buscar o 
desenvolvimento contínuo. É uma tentativa de apresentar a cultura da 
Startup 2 na introdução inicial; caso o parceiro não desenvolva, ele é 
automaticamente descredenciado (informação verbal)22. 

 

 

4.3.2 Processo 
 

Quando abordados os princípios relacionados à processo, os entrevistados, em 

sua maioria, reconheceram a relevância da manutenção e do alinhamento com o mínimo 

de instruções atualizadas para alcançar escalabilidade, mas, todos foram contundentes 

ao afirmar a dificuldade de manutenção desse quesito. 
 

[...] Processos serão necessários para propiciar a expansão do negócio 

 
22 Trecho da entrevista realizada com o executivo de Operações da Startup 2. 
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de maneira estruturada, entretanto, a expectativa é manter uma 
documentação simples e mais genérica; não existe expectativa de uma 
documentação específica, mas da utilização de vídeos (informação 
verbal)23. 

 
As ferramentas comumente utilizadas no LMG, como o Poka-Yoke, o  VSM e os 

KPIs, são empregadas de forma pontual entre as empresas entrevistadas. Durante o 
processo de entrevistas, foi observado que a parada para a correção de problemas 

praticamente não foi mencionada como sendo adotada pelos entrevistados, 

provavelmente em decorrência das características do tipo de negócio, pois as empresas 
de base tecnológica conseguem emular erros durante a produção e retroagir programas 

e processos em caso de erros como atualizações de versão, diferentemente de uma 

indústria ou da prestação de serviços. Entretanto, vale lembrar que esse ponto ficaria 
restrito à singular condição de empresas digitais, mas ainda pode representar uma 

grande oportunidade de otimização e de redução dos desperdícios nas startups. 

 
[...] Existem dois processos direcionados a mitigar problemas, um antes 
e um depois. Emulamos um teste automático nas alterações antes de 
lançar as atualizações, por meio de uma ferramenta com um longo script 
predefinido, mas não existe um processo de contramedida desenvolvido 
na pós-alteração do programa; a solução é o retorno para a versão 
anterior. Já para os casos de hardware, como o banco de dados, existe 
uma redundância do mesmo arquivo em diferentes países (informação 
verbal)24. 
 

 

Ainda nesse sentido:  

[...] Não sei se faz sentido um Poka-Yoke para nosso tipo de negócio. 
Você não tem certeza se as pessoas utilizarão ou não. ‘Vamos pôr no ar 
e ver o acontece’ mais do que evita dar errado, se der certo, acaba 
entrando como melhoria contínua (informação verbal)25. 
 

Por outro lado, o Kanban e a gestão visual estão amplamente difundidos em todas 

as startups, provavelmente em decorrência da facilidade de manutenção e de 

 
23 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 1. 
24 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 1. 
25 Trecho da entrevista realizada com o diretor-executivo da Startup 5. 
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compreensão por todos os participantes. Conforme o CEO da Startup 1, “[...] existe uma 
sinalização verde ou vermelha para indicar a situação do sprint, atrasado ou no prazo”. 

Nesse sentido, o executivo operacional da Startup 2 afirma: “[...] Implementamos gestão  

visual de nossos indicadores para todos os colaboradores”. O diretor-executivo da 

Startup 5, por sua vez, declara que “[...] todos os times possuem um quadro para 
acompanhamento dos OKRs, e pelo escritório temos mais telas que apresentam as 

métricas secundárias”.  

A produção em pequenos lotes, no sentido de controlar os processos de 
desenvolvimento e melhoria, os projetos em andamento e a alocação de recursos, 

também foi citada pelas empresas entrevistadas. 

 

4.3.3 Resolução de problemas 
 

A cultura de expor problemas e a importância do processo de aprendizado foram 

relativamente destacadas em quase todas as empresas entrevistadas, vide Quadro 8, 

sendo características marcantes nas startups, profundamente difundidas no LS e 
vivenciadas no LMG como componentes relevantes no processo de implementação da 

filosofia. Nesse contexto, o CEO da Startup 4 afirma que “[...] você pode fracassar várias 

vezes, entre aspas, mas normalmente, num processo interativo, não vejo como fracasso 

você tentar uma estrutura de vendas ou uma estratégia de marketing; isso é um teste”.  

 
[...] A gente nasce na cultura do erro, consegue aprender com os 
percalços e evoluir. Diferentemente de fazer uma coisa que já sei fazer, 
da montagem de uma usina de açúcar, em que a eficiência operacional é 
importante, o negócio de software tem margens maiores que permitem 
mais erros. A gente é bem mais aceitador ao erro operacional (informação 
verbal)26. 
 

A tomada de decisão por consenso e a rápida implementação não denotam ser 

uma convergência entre os entrevistados. Foi encontrada uma pluralidade de 

entendimentos que não podem se configurar como uma característica geral. Pode-se 

considerar que a ausência de histórico e de informações, por se tratarem de novos 

 
26 Trecho da entrevista realizada com o diretor-executivo da Startup 5. 
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produtos e de novas aplicações, seja um dos motivos para essa não convergência. 
 

[...] A decisão por consenso foi um problema, pois implica na 
velocidade de decisão; por outro lado, possibilitou à sociedade, há 
trinta anos (negócio anterior), estabelecer uma posição de CEO 
para garantir a tomada de decisão, ter a última palavra e garantir 
agilidade em certos casos (informação verbal)27. 

 

Conforme o CEO da Startup 2, “[...] a tomada de decisão por consenso é baseada 

na visão estratégica para o negócio”. Nesse sentido, o conselheiro da Startup 3 afirma 
que “[...] as decisões são tomadas diretamente pelo empreendedor, de maneira 

unilateral: Vamos fazer; muda; não vou mais fazer”. Já o CEO da Startup 4 declara que 

“[...] a decisão não é consensual. A tomada de decisão procura sempre ser embasada 

por informações; em última instância, prevalece a hierarquia”. 
 

4.3.4 Pessoas 
 

O reconhecimento da importância do componente humano e da retenção de 
pessoas, bem como a preocupação com o desenvolvimento da cultura, são fatos 

positivos encontrados nas startups entrevistadas, conforme Quadro 8 - Adoção dos 

princípios Lean Management pelas startups. Em todas as entrevistas realizadas, o 

turnover parece ocupar a atenção do corpo diretivo. Conforme o CEO da Startup 1: “[...] 
É importante contratar pessoas melhores que os proprietários [...]. Dentro do possível, a 

empresa tenta identificar as aptidões e iniciativas”. 

Assim, concluímos a interpretação das informações advindas das entrevistas e de 
seus principais pontos em relação à absorção dos princípios do LMG no modo de 

desenvolver novos negócios. 

 

5 Considerações finais 
 

O sucesso na implementação do LMF junto à área operacional automotiva 

possibilitou novas oportunidades para a ampliação da permeabilidade da metodologia 

 
27 Trecho da entrevista realizada com o CEO da Startup 1. 
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por outros setores, como serviços, saúde, novos negócios e desenvolvimento de 
produtos (GONZÁLEZ-BENITO; SUÁREZ-GONZÁLEZ, 2001). Outras pesquisas 

indicaram a mesma tendência de extrapolação da metodologia para fora do segmento 

original das montadoras automotivas e demais indústrias tradicionais (BARTEZZAGHI, 

1999; BHASIN; BURCHER, 2006; KATAYAMA; BENNET, 1996; SAMUEL; FOUND; 
WILLIAMS, 2015) rumo às demais áreas funcionais e setores não industriais, levando ao 

conceito do LMG. 

A proposta inicial deste trabalho foi investigar a absorção dos princípios da 
metodologia LMG em negócios do tipo startup, no sentido de encontrar alternativas de 

otimização e de organização dos processos desenvolvidos e, simultaneamente, de 

promover um possível intercâmbio de boas práticas desenvolvidas em ambos os lados. 

O modelo de negócios do tipo startup é reconhecido pela capacidade de inovar 

produtos e processos baseados em tecnologia, com velocidade superior ao modelo 

tradicional de negócios. Nesse sentido, o LMG pode ser útil na redução do tempo de 

resposta para o desenvolvimento de novos processos (CLARK; FUJIMOTO, 1989).  

É possível observar que as startups replicam quase que intuitivamente preceitos 

advindos do LS, ratificando a absorção dos princípios LMG, ainda que com foco diferente  

por parte dos novos empreendimentos, conforme foi exposto no quadro 3. Nas 
entrevistas conduzidas, diversas evidências dessa absorção foram encontradas, 

conforme relatado nas análises apresentadas, embora apenas uma das empresas afirme 

categoricamente conhecer e aplicar ferramentas e conceitos do LMF; as demais não 
detinham conhecimento formal e aprofundado sobre a metodologia. 

Portanto, é possível afirmar que existe complementariedade entre ambas as 

metodologias, já que pesquisas conduzidas por Jasti e Kodali (2015) indicaram uma 

reduzida quantidade de estudos correlacionando LMG e LS. Assim, esse alinhamento 
entre as metodologias representa uma janela de oportunidades para que novos estudos 

possam auxilar na condução das startups, por meio de um modelo reconhecido por 

empresas consolidadas, e para que possam contribuir com essas empresas na criação 
de novos negócios e de cultura de inovação.  

Nas entrevistas, foram encontradas convergências entre os princípios do LMG e 

a prática nas startups, como a cultura de expor problemas, que permite a compreensão 
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e a resolução de erros e possibilita o processo da aprendizagem validada, de acordo 
com o Quadro 8 apresentado anteriormente. Segundo o diretor-executivo da Startup 5, 

“[...] erros operacionais são permitidos; não toleramos erros de comportamento”. 

Quanto à gestão de pessoas, é possível concluir que grande parte dos 

entrevistados apresenta atenção constante ao desenvolvimento, ao treinamento, ao 
engajamento e à retenção de pessoal, evidenciando o baixo turnover como um ponto 

positivo. Na Startup 1, conforme exposto por seu CEO durante a entrevista, praticamente 

toda a equipe está na empresa desde o início. Nesse contexto, segundo o CEO da 
Startup 4, “[...] a ideia é ter um time com melhor capacidade de decisão, mais sofisticado. 

Um modelo de SQUAD ajuda a gente a ter times multidisciplinares, do tipo replicável e 

mais horizontal”. Essa é uma postura que propicia condições favoráveis à implementação 

e à manutenção do LMG, pois permite o estabelecimento de uma cultura e de sua 

replicação em caso de expansão das operações (LIKER, 2005; OHNO, 1997). 

Por meio das entrevistas e da observação direta, notou-se a oportunidade de 

aplicação de ferramentas como o VSM para otimizar os recursos escassos de pessoal, 

centrando atenção nas atividades que realmente agregam valor ao negócio. O método 

A3 para resolução de problemas, que também seria uma alternativa para a compreensão 

e a resolução de forma estruturada, e as iniciativas 5S, não localizadas em praticamente 
nenhuma das empresas entrevistadas, foram pontos contemplados durante as 

entrevistas, mas que não puderam ser evidenciados. 

Apesar de não estar previsto no escopo inicial de estudo, durante as entrevistas 
foi observado que as startups utilizam um método para desdobramento da estratégia, 

que poderia ser adotado por empresas consolidadas, em decorrência de sua relativa 

simplicidade e objetividade, o Objetives & Key Results, que permite alinhar as ações da 

empresa aos objetivos estratégicos definidos (KLAU, 2013). 
 Nas abordagens efetuadas, também foi possível perceber um pragmatismo muito 

grande por parte dos entrevistados, em que as  diversas práticas e os variados conceitos 

se fundem e se misturam ao fim do dia e, em alguns momentos, são providos de extrema 
superficialidade; nada diferente da experiência profissional vivenciada por um executivo 

de uma empresa multinacional, em que o pragmatismo muitas vezes é o modus 

operandi. Nesse sentido, o necessário distanciamento do pesquisador foi muito 
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importante para estabelecer o rigor cientifico e o embasamento teórico voltados a uma 
melhor análise e a um aprofundamento entre teoria e prática.  

Como resultado deste trabalho aplicado, concluímos que o LMG — como 

normalmente é praticado em empresas consolidadas — foi incorporado pelas startups 

estudadas, por vezes de maneira indireta —  por meio da adoção do LS, dada sua ampla 
difusão no ecossistema, ainda que, na maioria das vezes, sem um programa formal de 

implementação. Por meio das entrevistas realizadas, foi constatado que a incorporação 

dos princípios do LMG resultou em melhor controle e alocação dos recursos, retenção e 
motivação do pessoal e estabelecimento e fixação da cultura, permitindo condições 

favoráveis à replicabilidade e à escalabilidade do negócio. 

Desta maneira, a adoção dos principios do LMG por parte das startups pode 

potencialmente corroborar para o estabelecimento de um ponto de convergência com 

empresas consolidadas, facilitando o alinhamento, a compreensão e o diálogo na 

absorção de novas ideias, conceitos, parcerias e, ainda permitir inferências sobre a 

capacidade de resposta do novo empreendimento as demandas, por meio de estrutura 

e processos alinhados, desde que validada à prova de conceito do negócio.  

Apesar de este trabalho aplicado não apresentar avaliações financeiras e 

mercadológicas qualitativas sobre o efeito da adoção do LMG nas startups, foi observado 
que o desconhecimento e a ausência de aplicação da metodologia de forma mais 

detalhada podem ter representado a perda de oportunidade de otimização de tempo e 

de recursos em um dos casos estudados, não colaborando para o desenvolvimento de 
uma cultura robusta, ágil, flexível e voltada à retenção de pessoal.  

Dessa forma, é possível afirmar que o objetivo primário de analisar a incorporação 

do LMG foi concluído, contribuindo para uma melhor compreensão sobre os limites e as 

possibilidades para novos empreendimentos do tipo startup, no segmento de logística, 
assim como foram concluídos os objetivos secundários de identificação do LMG, sob 

diferente terminologias e perspectivas. 

 
5.1 Limitações do trabalho 
 

Ainda que o objetivo principal do trabalho tenha sido alcançado, podem ser 
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consideradas limitações do estudo: a quantidade restrita de participantes entrevistados 
em uma mesma empresa, no sentido de ampliar e confrontar os relatos realizados; os 

critérios estabelecidos para a seleção não serem baseados em outros estudos, mas 

apenas em recomendações de especialistas de mercado, e a escolha de um único 

segmento para o estudo do caso.  
 

5.2 Indicações para estudos futuros 
 

O trabalho desenvolvido procurou apresentar, de forma prática, a aplicação de 
conceitos LMG em startups do segmento logístico, entretanto, a condução de estudos 

adicionais com esse enfoque poderia contribuir com resultados específicos, que 

discutam a relação entre LMG, crescimento e mortalidade das startups no segmento 

específico da logística.  
Outra oportunidade seria a condução de novos estudos, comparando startups que 

tiveram capacitação em LS ou não, mas que ingressaram nos princípios LMG, para 

avaliação da captura de oportunidades, das vantagens e das barreiras para os 

empreendedores que desejam, de alguma maneira, levar o conceito a esses novos 

empreendimentos, incrementando a possiblidade de viabilidade do negócio, finalizada a 

prova de conceito. 
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