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O que é uma Startup?
Tudo começou durante a época que chamamos de bolha da internet, entre 1996 e 2001. Apesar

de usado nos EUA há várias décadas, só na bolha ponto-com o termo “startup“ começou a ser usado por

aqui. Significava um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente que, aparentemente, poderia

fazer dinheiro (Yuri Gitahy, EXAME).

Logo, Startups são organizações temporárias desenhadas para buscar um modelo de negócios

capaz de ser AMPLIADO e REPRODUZIDO, buscando sempre a INOVAÇÃO no ramo ou área de atuação com

um formato de negócio ESCALÁVEL e REPETÍVEL. Ser escalável e repetível significa que a empresa com um

mesmo molde econômico irá atingir resultados financeiros satisfatórios sem alterar significativamente seus

custos ou até mesmo sem modifica-los, gerando valor ao seu produto/serviço e superando a expectativa do

cliente.

Apple Inc., Google, Facebook e Microsoft são os maiores exemplos de sucesso no universo

Startup, e não é à toa que figuram entre os 10 maiores valores de marca do mercado. O que podemos

destacar em comum entre essas e em demais outras Startups que alcançaram resultados positivos é o fator

EMPREENDEDORISMO. Não só vindo de seus fundadores, mas por uma cultura que permeia tudo na

empresa (incluindo produtos e pessoas).



“Não há ideias brilhantes, 
apenas execuções 

brilhantes.” 
Marc Nager e Clint Nelsen



Você se considera um Empreendedor?
Empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e 
investir recursos e competências na criação de um negócio, 
projeto ou movimento que seja capaz de gerar um IMPACTO 
POSITIVO (Endeavor).

Aí vão 6 atitudes chaves de um empreendedor:



1. A CONFIANÇA pode simplificar problemas e fazer negócios funcionarem mais
harmonicamente;

2. Tenha CURIOSIDADE, pois só assim você conseguirá descobrir e entender como
funcionam as coisas e suas reais necessidades;

3. Aprenda a CORRER RISCOS. “Você pode até fazer um projeto de viabilidade, mas
nunca irá prever todos os possíveis desdobramentos que podem ocorrer com seu
empreendimento diante da prática.” (Marllon Calaes);

4. Seja LÚCIDO e COERENTE para ouvir as críticas (elas sempre ajudam a crescer);

5. Tenha RESILIÊNCIA para passar por momentos de alta e baixa, pois nem sempre um
modelo de negócio ou produto se mantém intocável ao longo de sua vida, o mercado é
cruel;

6. Também ANDE COM OUTROS EMPREENDEDORES, “é importante saber usar seus
contatos para gerar novos contratos e parcerias; para colher informações; e para
conseguir feedbacks, por exemplo” (Joaquim Xavier, gerente do Sebrae de São Paulo).



Monte uma equipe
Avalie suas habilidades para descobrir o que falta e assim montar uma equipe
que atenda a essas lacunas.

Para construir uma equipe, o que mais importa:

• Habilidades complementares em todo o time;

• Interesses claros e alinhados;

• Energia e entusiasmo.

É importante estabelecer logo o ritmo para deixar todos terem uma chance.

A EQUIPE É TUDO !



Estímulo a equipes diversificadas
Muitos investidores escolhem uma Startup a partir das equipes, ou seja, a partir das
pessoas que as compõem, pois a ideia pode mudar no meio do caminho.

Como manter a energia da equipe? 

Ambientes compartilhados podem ser uma solução eficiente. A ideia de
pessoas trabalhando em projetos lado a lado, pessoalmente e em tempo
real (ainda que em focos distintos), encorajará o networking do time,
orientado para a ação. Este contato possibilita que toda a equipe esteja
alinhada e familiarizada com os objetivos da Startup fazendo com que o
trabalho seja um conjunto e todos tenham o mesmo valor.

Boas ideias pedem grandes times, 
Busque talento não investimento



A mágica dos 60 segundos 
Sabe aquela propaganda de ONGs que vemos por aí na TV ou antes de um vídeo na 

internet, que te faz pensar seriamente em fazer uma doação ou no mínimo repassar a 
mensagem transmitida? Pois é, 60 segundos (ou até menos) é o tempo suficiente para 

convencer alguém a investir no seu time ou fazer parte dele. Veja o passo a passo:

De 5 a 10 segundos: QUEM É VOCÊ? APRESENTE-SE!

Meu nome é José, sou desenvolvedor da plataforma 
Job4us e sou refugiado.



De 10 a 20 segundos: QUAL O PROBLEMA A SER ABORDADO?

De 10 a 20 segundos: QUAL A SOLUÇÃO?

Com os atuais cenários político-econômicos do mundo, o Brasil se tornou
uma porta de entrada para imigrantes de diversas nacionalidades em busca
de melhores condições de vida. Porém, muitos desses refugiados, ainda que
em situação legal perante a lei, não encontram oportunidades de emprego
para assim investir no seu desenvolvimento e de sua família. É muito comum
que esses imigrantes encontrem caminhos na marginalidade e que vivam em
condições precárias de saúde, trazendo assim consequências para a
população natural do país.

Quero cadastrar o maior número de currículos de imigrantes e criar uma
plataforma que conecte as necessidades das empresas de diversas regiões
com as experiências profissionais, assim diminuindo a marginalização,
movimentando a economia, aumentando a qualidade das empresas,
melhorando o assistencialismo às famílias e criando esperança de um futuro
melhor para essa população que encontrou no Brasil um segundo lar.



De 10 a 20 segundos: DE QUEM VOCÊ PRECISA NA SUA EQUIPE?

Concentre-se sempre na ideia principal, por isso você deve chegar na
solução o mais rápido o possível, buscando entregá-la em uma única frase.

Preciso de pessoas com habilidade em programação para analisar e
programar a melhor plataforma possível.

Qualquer pessoas engajada em projetos sociais será bem vinda para
realizar o cadastramento dos currículos e fazer o levantamento das
empresas interessadas.

Vamos salvar estas vidas!



Gestão de projetos

1 
Brainstorming 
Coloque todas as 

ideias sobre 
a mesamesa

3
Delegue e 

estabeleça prazos
Prioridade e 

empoderamento

MVP* = Produto mínimo viável 

LIMITE O ESCOPO E SIMPLIFIQUE !



• WELCOME TO THE HULT 
PRIZE

WELCOME TO THE HULT PRIZE


