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Resumo:  
Erguem-se no mercado, gradativa e rapidamente, os conceitos de startups. Este 
trabalho busca explanar as etapas de construção de um startup no âmbito 
empreendedor, que trace soluções para minimizar problemas de mobilidade urbana, 
fazendo amplo uso da conectividade. Compreende uma visão desde o modelo de 
negócio ao plano de ação da solução proposta. Para tanto, a partir dos dados de 
pesquisas realizadas na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, Brasil, 
categorizou-se os obstáculos acarretados pela caótica mobilidade urbana, como o 
tempo perdido em grandes congestionamentos, os altos gastos com combustível e 
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manutenção de veículos, a dificuldade com estacionamento, além das dores 
causados pelo precário sistema de transporte público, como atraso e superlotação. 
Formulou-se uma plataforma interativa para promover a criação de grupos fixos de 
deslocamentos diários, incentivando as pessoas a compartilharem as vagas em seus 
veículos às outras que se deslocassem para o mesmo ambiente ou ambientes 
próximos de forma a minimizar os gastos coletivos. Configurou-se um modelo de 
negócio, abrangendo a proposta de valor, além do plano de ação para verificar a 
viabilidade econômica do negócio, lançamento, marketing e fluxo de caixa. 
Finalmente, foi desenvolvido um startup de mobilidade urbana que atendesse a 
necessidade questionada de forma interativa. 
 
Palavras chave: Startup, mobilidade urbana, conectividade e modelo de 
negócio. 
 
Abstract:  
The concepts of startups are gradually and rapidly emerging in the market. This 
work seeks to explain the steps of building a startup in the entrepreneurial scope, 
which trace solutions to minimize problems of urban mobility, making extensive 
use of connectivity. It comprises a vision from the business model to the action plan 
of the proposed solution. To do so, based on data from researches conducted in the 
city of Fortaleza, Ceara, Brazil, the obstacles caused by chaotic urban mobility were 
categorized as time lost in major congestion, high fuel expenses and vehicle 
maintenance, the difficulty with parking, in addition to the pain caused by the 
precarious public transportation system, such as delay and overcrowding. An 
interactive platform was created to promote the creation of fixed groups of daily 
commutes, encouraging people to share their places in their vehicles to others 
moving to the same or nearby environments, in order to minimize collective 
expenditures. A business model was set up, covering the value proposition, in 
addition to the action plan to verify the economic viability of the business, launch, 
marketing and cash flow. Finally, an urban mobility startup was developed that met 
the questioned need in an interactive way. 
 
Keywords: Startup, urban mobility, connectivity and business model. 

 

 

 

1. Introdução 
 

Um startup é uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço, em 

condições de extrema incerteza. Assim, startup configura-se por um grupo de pessoas em busca 

de um modelo de negócios inovador, repetível e escalável, que mesmo embora trabalhando em 

condições de extrema incerteza, consegue crescer rapidamente, podendo gerar lucros cada vez 

maiores. Logo, partindo de uma problemática, é formulada uma solução ou ideia que venha a 

solucioná-la. Esta, se gerida de forma correta, seguindo um modelo de negócios, é desenvolvida 
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e incorporada ao mercado na forma de uma empresa. O startup deve fornecer ao mercado uma 

ideia ou serviço repetível - capaz de entregar o mesmo produto novamente em escala 

potencialmente ilimitada, sem muitas customizações ou adaptações para cada cliente- e 

escalável, no sentido de construir um plano de ação que cresça cada vez mais rápido sem 

grandes intervenções no modelo de negócios.  

Um Startup é uma instituição, não apenas um produto, e por isso, requer um novo tipo de 

gerencimento guiado para seu contexto de extrema incerteza. De fato, “empreendedor” deve 

ser considerado um título de trabalho em todas as modernas companhias que dependem de 

inovação para seu crescimento futuro. 

“Uma teoria abrangente de empreendedorismo deve abordar todas as funções de um 

empreendimento na fase inicial: visão e conceito, desenvolvimento de produto, marketing e 

vendas, aumento de escala, parcerias e distribuição, e estrutura e desenho organizacional. Tem 

de proporcionar um método de medir o progresso num contexto de extrema incerteza”. 

Em consonância com isto, reafirma os pilares dos startups com base no planejamento do 

modelo de negócios, afim de, gerar valor, explorando o conhecimento e criatividade de cada 

funcionário e acelerando o tempo de ciclo de produção.  

Vislumbrando o crescimento em potencial desse sistema de produção no mercado, 

desenvolveu-se um startup, no intuito de contornar e amenizar os problemas gerados pela 

conturbada mobilidade urbanos. Nisso, convém ressaltar que a rápida urbanização observada 

no cenário brasileiro não foi acompanhada, suficientemente, por investimentos de 

infraestrutura, acarretando gradativos aumentos no congestionamento de trânsito das grandes 

cidades e a precarização dos serviços públicos de transporte. No mais, é possível retratar os 

transtornos gerados pela escassez de estacionamento, o tempo produtivo desperdiçado por 

trabalhadores e estudantes diariamente na dependência de transporte público, além da 

insegurança aos pedestres pela deterioração das vias públicas.  

No município de Fortaleza, estado do Ceará, o cenário não é diferente. Segundo dados do 

censo do, em 2015 a frota de automóveis na cidade configuravam-se em torno de 556.100 

veículos, que somados a caminhonetes constituíam 621.43 veículos. Ainda frisa-se a frota de 

aproximadamente 10.523 entre ônibus e micro-ônibus dificultando o fluxo local. Isso para uma 

população, segundo o, de 2.452.185 pessoas. Com base nessas informações e de acordo com 

dados levantados a partir dos usuários do serviço de georreferenciamento intitulado como 

baseado com dados de 2016, os motoristas de Fortaleza passam cerca de 34 minutos extras no 

trânsito todos os dias. Agravando-se nos horários de pico, onde os condutores gastam 56% mais 
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tempo em engarrafamentos pela manhã e 57% à tarde. Tendo em vista a expansão dessa 

problemática, o estudo para desenvolvimento do startup considerou o desenvolvimento de uma 

plataforma multilateral inovadora, no intuito de utilizar as ferramentas de conectividade mais 

dinâmicas e interativas para propiciar e estimular a ideia de grupos de deslocamentos diários, 

acomodando o máximo de pessoas por veículo, reduzindo, portanto, a frota de veículos 

circulando.   

Os problemas motivadores à ideia, ou necessidades do público-alvo, podem ser designados 

como as dores do cliente, e, portanto, é preciso ser solucionado pela nova empresa.  Sendo 

assim, a plataforma foi proposta para reduzir problemas como o tempo perdido nos grandes 

congestionamentos, os altos gastos que os proprietários de veículos têm com combustível e 

manutenção do mesmo, da dificuldade de encontrar vagas de estacionamento, além de amenizar 

as dores que os usuários possuem com o transporte público como atrasos e superlotações e ainda 

o desconforto térmico e a insegurança nas vias que os pedestres e ciclistas sofrem. Assim como, 

promover a interação e socialização dos usuários.  

Desta forma, o principal objetivo desse estudo é analisar as etapas do desenvolvimento de 

um modelo de ação em um Startup e verificar sua aplicabilidade e sustentabilidade no mercado, 

englobando desde o modelo proposto ao plano de ação aplicado.  

 

2. Referêncial Teórico 
2.1. Startup  

 

Conforme definida anteriormente, startup é um empreendimento inovador, com alto 

potencial de crescimento, baixos custos de manutenção e geração de lucros em grande escala. 

No Brasil o movimento tem crescido gradativa e rapidamente, segundo a última pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), publicada no Brasil pelo, a taxa de empreendedorismo da 

população adulta brasileira atualmente é de 40%, contra 20% de dez anos atrás, o que sinaliza 

uma mudança da cultura de busca por emprego para busca do negócio próprio. Assim pode-se 

distinguir startup de pequena empresa, pois esta parte de uma ideia nova, que não foi testada 

para ingresso no mercado, por isso um empreendimento de risco, embora parta de um estudo 

de necessidade mercadológica.  

Avanço ao meio do século vinte. O emparelhamento do capital de risco e o 

empreendedorismo startup surgiu de uma forma moderna, e a indústria startup que eles 

fomentaram tem explodido desde então. No entanto, nos últimos 5 anos, encontrar a fórmula 
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bem-sucedida para o sucesso repetível de startup permaneceu uma arte negra. Os fundadores 

têm continuamente lutado e adaptado as ferramentas do "grande negócio”, suas regras e 

processos ensinados em escolas de negócios e sugerido por seus inventores. Investidores 

ficaram chocados quando startups falharam ao executar “o plano”, nunca admitindo aos 

empresários que nenhuma startup executa seu plano de negócios. 

Considera o empreendedorismo como sinônimo de inovação aplicado ao contexto dos 

negócios, ou seja, o empreendedor é o inovador que programa mudanças dentro dos mercados 

através da realização de novas combinações. Este autor relaciona o empreendedorismo com a 

atitude de ajudar as ideias inovadoras a tornarem-se reais através do estabelecimento de novos 

modelos de negócio ao mesmo tempo em que se tenta substituir sistemas de negócio 

convencionais por torná-los obsoletos. Nesta perspectiva, está presente a ideia de que as 

empresas startup podem usar a inovação radical na tentativa de substituir as empresas maduras 

porque estas, devido à sua inércia em explorar novos mercados e introduzir mudanças, 

apresentam maior resistência na adoção de práticas de inovação. Além disso, as empresas 

startup não têm uma cultura forte e vincada, por isso podem desenvolver projetos inovadores 

com menos constrangimentos. 

Durante a formulação desse empreendimento, é preciso, a priori, descobrir as dores dos 

clientes. Podendo ser realizado através de questionamentos aos próprios clientes, induzindo até 

mesmo a usar das dores já existentes a fim de conquistar novos clientes, além de uma análise 

minuciosa dos planos e estratégias da concorrência. Essa primeira etapa compreende buscar o 

contato com a realidade das pessoas em busca da categorização do problema. Para tanto, é 

comum agregar-se a descoberta do público-alvo ao conceito de persona, já que estas definem 

características pessoais (sexo, idade, hobbies) bem como o enquadramento do cliente ao 

contexto de compra e uso, entendendo suas as motivações e ansiedades. Após maturação da 

ideia, devem ser realizadas as políticas de gerenciamento do mesmo, por intermédio da 

constituição de um elaborado planejamento de negócios, que possa dar margem a decolagem 

do projeto, contabilizando custos e verificando a viabilidade social deste.  
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Figura 1: conceito de startup. 

 
 

2.2. Modelo de Negócio  
 

O modelo de negócios é a fórmula usada por uma empresa para criar, entregar e capturar 

valores, transformando a ideia ou produto e a gestão em receita, usada, geralmente, para 

expandir o volume de produção. Segundo “O Modelo de Negócios é um esquema para a 

estratégia ser implementada através das estruturas organizacionais dos processos e sistemas”. 

Assim na mesma obra, esses autores explanam e conceituam modelo de negócio a partir de 

nove componentes: Segmentos de clientes; proposta de valor – busca resolver os problemas do 

cliente, satisfazendo sua necessidade-; canais -transmissores da proposta de valor aos clientes-

; relacionamento com clientes; fontes de receitas; recursos principais; atividades chave; 

parcerias principais; estrutura de custo.  

Sendo assim, gerenciar um startup consiste em elaborar um planejamento voltado a resolver 

problemas ou atender a necessidades dos consumidores, a partir de uma proposta que agregue 

valores e benefícios aos mesmos. Alguns dos elementos que contribuem para a criação de 

valores, sejam estes quantitativos ou qualitativos, são a aprimoração do desempenho do 

produto, personificação, design, redução do custo e/ou risco, acessibilidade, usabilidade, dentre 

outros. Logo, o Modelo de Negócios Canvas é formado por um painel com nove blocos, 

conforme descrito na figura 2, que se comunicam de forma interdependente para descrever as 

parte de um negócio, extraindo propostas de valor que potencialize o projeto a ser construído.  
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Figura 2: Modelo de negócio 

 
 

Depois de elaborada a proposta de valor, é preciso analisar por quais veículos ou canais a 

empresa pode se comunicar e alcançar seu segmento de clientes, desde o conhecimento com o 

produto à sua compra, entrega e pós-venda, para assim ser possível conquistar e reter seus 

clientes, ampliando suas vendas. Outro fator importante a ser definido é a componente fonte de 

receita, este representa o capital gerado a partir do segmento de clientes, compreendendo a 

arrecadação com a venda do produto e sua patente sobre este, o licenciamento, empréstimos, 

alugueis e anúncios, podendo ter preço fixo e/ou dinâmico. No mais, para um o modelo ser 

eficaz e alcançar mercados é preciso concentrar recursos financeiros, físicos, intelectuais ou 

humanos. Só assim é possível determinar as ações nas quais as empresas devem executar para 

obter sucesso no seu produto final. Tais ações devem atender a solução do problema posto em 

cheque, podendo ser projetada a partir do gerenciamento de uma plataforma de rede, buscando, 

além disso, parcerias que fomentem o desenvolvimento da proposta de valor.  

Por fim, reunindo toda a estrutura física e intelectual da empresa é possível descrever todos 

os custos envolvidos na operação e organizar uma estrutura de custos, comportando os custos 

fixos e variáveis envolvidos em todos os processos, de forma dinâmica. Os nove componentes 

reunidos fornecem a base para elaborar o chamado de Quadro de Modelo de Negócios Canvas. 

Nisso, tomadas essas considerações, o startup sai de uma mera ideia inovadora para um 

modelo real, com possibilidade de ser posto em prática e pronto a seguir um plano de Ação.  

 

 

 

 

 



ET APAS PARA O DESENVOLVIMENT O DE UM ST ART UP DE MOBIL IDADE URBANA E CONECT IVIDADE 

136 

Figura 3: Quadro de Modelo de Negócios Canvas 

 
 

2.3. Plano de Ação  
 

O plano de ação deve ser o passo seguinte a ser seguido antes do lançamento da ideia ao 

mercado consumidor. É preciso que este considere as competências a serem desenvolvidas, 

datas previstas e custos para desenvolvimento do mesmo. O produto final se dá através de um 

plano de ação que especifique as fases e dimensões, competências a serem desenvolvidas, local, 

data, hora e responsável pelo produto além do custo previsto (fluxo de caixa), viabilidade 

econômica do negócio e marketing. 

Geralmente, é confeccionada uma planilha eletrônica para organizar as previsões e etapas a 

serem seguidas. Podendo lançar mão de algumas ferramentas organizacionais, tais como o Pert 

CPM e gráficos de Gantt. 

 

3. Referêncial Teórico 
 

Desenvolvidos os conceitos iniciais, pode-se retomar a problemática central que motivou o 

desenvolvimento do startup em questão. Para esta construção seguiu-se a seguinte 

configuração:  

1. Identificar os problemas da capital;  

2. Escolher um problema central e recorrente;  
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3. Coletar dados;  

4. Propor uma solução;  

5. Verificar viabilidade da solução;  

6. Iniciar a construção do modelo de negócios;  

7. Configurar o plano de ação. 

 

3.1. Identificação do problema e desenvolvimento de uma solução 
 

A primeira etapa pode ser denominada de inspiração, quando se buscou ter contato com a 

realidade das pessoas em busca de problemas, e daí, a partir da observação dos problemas se 

elaborou diversas soluções para o mesmo, decidindo-se posteriormente, qual seria o mais 

eficiente. Foi escolhida para tais considerações a proposta do Shadowing, que consiste em 

acompanhar um usuário durante a execução de suas tarefas do dia-a-dia. Após mapeada a rotina 

do dia observado, e em equipe, decidido uma possível solução para um problema recorrente, 

foram definidos os problemas, usuários, oportunidades, recursos e retorno do investimento. 

Assim, partindo das dificuldades ocasionadas por uma mobilidade precária no país, e 

enfatizando o município de Fortaleza, no estado do Ceará, coletaram-se as dores dos clientes, 

já amplamente citadas e discutidas através de uma coleta concisa de dados, sendo proposta uma 

plataforma multilateral que viesse a minimizar algumas das maiores causas para a manutenção 

desse problema: a existência de uma frota de veículos muito grande circulando e o excessivo 

gasto demandado para manutenção destes.  

Sugerida a solução, partiu-se para a análise de similares (também conhecido como 

benchmarking), uma comparação entre produtos ou serviços concorrentes do que está sendo 

desenvolvido, a fim de procurar um diferencial para a nova empresa, usando as ferramentas do 

Google pra tais analises. Posteriormente, buscou-se a validação do protótipo – modelo cru do 

produto, exibindo apenas o necessário para simular seu uso -, para assim, determinar se a ideia 

poderia sair do papel. Fazendo uso de uma análise heurística, método de avaliação de interfaces 

baseado em princípios de usabilidade, buscou-se especialistas que pudessem discorrer acerca 

do tema e aconselhar sobre as possibilidades de inserção no mercado. Ainda foi realizada a 

verificação de viabilidade do negócio por intermédio do teste de usabilidade, onde por meio de 

questionário e entrevistas, foi simulado o uso da plataforma por usuários reais.  

A escolha do padrão da plataforma multilateral para a evolução do empreendimento se deu 

pelo próprio conceito desta, posto unir dois ou mais grupos distintos, porém interdependentes, 
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de clientes, onde um tem valor apenas na presença do outro. Esse modelo de plataforma possui 

efeito rede, crescendo à medida que atrai mais usuários e criando valores que facilitam a 

interação entre diferentes grupos. O segredo é que atraia e atenda grupos simultaneamente para 

criar valor. Outra questão que atraiu o desenvolvimento da plataforma é que ela permite atrair 

um segmento para um lado da plataforma com uma proposta de valor barata ou gratuita, para 

então, por conseguinte atrair usuários para os outros lados. A exemplo desse modelo é plausível 

citar o Google como plataforma que ganha dinheiro com um segmento, os anunciantes, 

enquanto subsidia ofertas gratuitas para dois outros: navegadores e proprietários de conteúdo. 

Assim, quanto mais anúncios ele apresenta aos navegadores, mais ganha dos anunciantes.  

 

3.2. Formulação do Modelo de Negócios Canvas  
 

Sabendo que a plataforma multilateral possui paradigmas próprios na elaboração do seu 

modelo de negócios, para o programa em questão, a proposta de valor deve criar valor atraindo 

grupos de usuários (Motoristas e Passageiros) para a solução proposta, relacionando ainda cada 

segmento de cliente à sua proposta de valor própria. Nesse padrão onde o recurso principal é 

constituído pela própria plataforma, as atividades giram em torno de gerenciar, fornecer e 

promover a mesma, seja através de servidores ou mesmo da estrutura física da empresa. Assim 

como seu custo, que compreende a manutenção e desenvolvimento da própria plataforma. 

Ainda é valido enfatizar que cada segmento de cliente gera uma fonte de receita diferente, no 

caso, os segmentos de motoristas e passageiros são subsidiados, desfrutando do aplicativo 

gratuito, enquanto as empresas, universidades e pontos comerciais arcam com os custos e 

parcerias.   

Por conseguinte, depois de categorizado o obstáculo e proposta uma solução, é preciso 

organizar o modelo de negócios, utilizando o quadro de modelo de negócio Canvas, abordado 

anteriormente, aplicando-o a questão, elaborando uma proposta de valor que agregue benefícios 

ao segmento de cliente e os estimule a adquirir o serviço, bem como, estipular as atividades- 

chave, parcerias, custos, receita e recursos necessários para implementação da plataforma.  

Nesse contexto, conforme exemplifica a figura 5, o sistema proposto é composto por uma 

plataforma acessível e interativa, com estilo de rede social, que cria, busca e gerencia grupos 

de deslocamentos fixos e diários, além de oferecer serviço de anúncio por meio de 

georreferenciamento. Esta se dar através de parcerias com motoristas, comerciantes, redes de 

combustível, empresas e universidades, proporcionando ao seu segmento de clientes a 
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comodidade, interação e economia de formar grupos a fim de se deslocarem ao mesmo 

ambiente ou ambientes próximos, tais quais empresas e universidades, por exemplo, de forma 

a reduzir o número de veículos trafegando e evitar a escassez de estacionamento, além de dividir 

os gastos gerando maior conforto econômico. 

Figura 5: Modelo de Negócios da Plataforma (Canvas) 

 
 

3.3. Desenvolvimento do Plano de Ação 
 

Posteriormente, desenvolve-se um plano de ação para viabilizar a inserção da plataforma e 

seus componentes no mercado, de tal forma que gerasse valor aos clientes e retorno financeiro 

ao negócio. Da mesma maneira que, controlasse o fluxo de caixa e os mecanismos de marketing, 

seguindo uma organizada cronologia. Para elaboração desta, fez-se usa das ferramentas de 

gerenciamento de projeto Pert CPM, junto a gráficos de Gantt. Estes contribuíram de forma 

significativa à organização cronológica, identificação e discriminação de fases, assim como na 

elaboração do diagrama de fluxo do projeto.  

Incrementando-se a isto, realizou-se uma pesquisa de mercado, a fim de compreender a 

estrutura do mercado a ser inserida a plataforma bem como o crescimento no ramo do serviço 

oferecido, tendo sempre em mente as questões mercadológicas e o público-alvo. A partir daí, 

conforme figura 6, seguindo uma ordem cronológica, foram levantadas as análises 
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comparativas de concorrência, buscando dinamizar a plataforma e ampliar seus benefícios 

perante os serviços semelhantes, e determinou-se, também a partir de levantamentos (pesquisa 

de opinião), o melhor preço a ser proposto a cada segmento de cliente e usuários. Por fim, 

definido tais parâmetros, e viabilizado o lançamento do produto, não se deve esquecer que o 

serviço necessita de gerenciamento e manutenção, assim, o plano de ação deve compreender o 

pós-venda do serviço, propiciando satisfação aos clientes e gerando um ambiente confortável a 

novos usuários.   

Figura 6: Plano de ação traçado 

 
 

Concernente a isto, a figura 7 dinamiza o projeto proposto ilustrando a aplicação da 

plataforma no mercado em reação a dois dos segmentos de clientes, o passageiro (usuário) e a 

empresa, ambos desfrutarão dos privilégios oferecidos pelo negócio cada um obtendo 

benefícios próprios diferentes. Neste exemplo, o usuário busca por grupos de carona no 

aplicativo, tal como em uma rede social, inscreve-se no grupo e realiza seu roteiro de viagens, 

assim, haverá a opção de dividir gastos com o proprietário do veículo ou entrar com uma 

parceria junto a sua empresa ou universidades. As empresas ainda podem cadastrar seus pontos 

de venda, discriminando produtos e serviços para serem divulgados na plataforma.   

Assim, desenvolveu-se uma nova empresa com uma ideia inovadora e capaz de crescer e 

gerar lucro rapidamente, se gerida de forma adequada, seguindo um planejamento conciso, e, 

posteriormente, aliviando as dores dos clientes, contribuindo ainda para amenização de 

problemas ambientais, sociais e econômicos, por reduzir a frota de veículos trafegando, como 

também o estresse com o serviço de transporte público e a redução de gastos aos proprietários 

dos veículos.  
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Figura 7: Ilustração da aplicação da plataforma para dois segmentos de clientes 

 
 

4. Conclusão  
 

Refletindo sobre as condições de ascensão dos startups e preocupada com os conflitos 

ambientais, sociais e financeiros ocasionados pela precária mobilidade urbana, observou-se a 

possibilidade de criar um mecanismo que amenizasse tais problemas, proporcionando um 

retorno financeiro gradativo e desenvolvendo competências e habilidades que atendessem ao 

mercado de trabalho.  

Para tanto, compreendeu-se as etapas de criação de um startup e analisaram-se como estas 

podem ser aplicadas ao desenvolvimento e manutenção de uma plataforma multilateral que 

seguindo uma determinada proposta de valor, atenda a demanda de seu segmento de clientes. 

No mais, concluiu-se que a concepção idealizada pode proporcionar bem-estar físico, 

econômico, ambiental e social, visto que conduzirá a redução do fluxo de veículos trafegando, 

especialmente em grandes cidades, tais como Fortaleza, aumentando o número de pessoas por 

veículos, consequentemente, reduzindo o estresse causado pelos grandes congestionamentos e 

escassez de estacionamento. Proporcionar-se-á também, a expansão do marketing comercial de 

pontos parceiros ao programa, através da promoção de anúncios por georreferenciamento. 
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