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MODELO DE INCUBAÇÃO DA PANTANAL INCUBADORA MISTA DE EMPRESAS

1. INTRODUÇÃO
A Pantanal Incubadora Mista de empresas (PIME), incubadora da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, tem como objetivo principal oferecer suporte aos empreendedores
voltados para as áreas do conhecimento desenvolvidas na Universidade. Com isso, o
programa de Incubação contribui para transformar ideias em negócios inovadores analisando
a sua viabilidade técnica, econômica e capacidade empreendedora da equipe.
Por meio do processo de incubação visamos atingir os seguintes objetivos:
-

Validação do problema e segmentação de clientes;

-

Validação da solução e do modelo de negócio;

-

Desenvolvimento do produto/serviço e venda do mesmo;

-

Planejamento do que é necessário para alavancar o empreendimento e a
consolidação da empresa incubada até que esteja apta à graduação.

Esta metodologia viabiliza o planejamento, estruturação e monitoramento das atividades
realizadas com as empresas incubadas. Para o desenvolvimento e acompanhamento dos
empreendimentos durante a incubação será utilizada a metodologia Canvas, a qual é
apresentada na figura 1.
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Figura 1: Ferramenta Canvas.

2. METODOLOGIA DE INCUBAÇÃO DA PIME
A metodologia de incubação da PIME se divide em duas grandes etapas, Pré-Incubação e
Incubação.
3. PRÉ-INCUBAÇÃO
O modelo de Pré-Incubação baseia-se na metodologia Canvas (Figura 1) e na metodologia
de Processos de desenvolvimento de clientes (Figura 2).

Figura 2: Metodologia de Processos de desenvolvimento de clientes.

A metodologia de Pré-incubação consiste de seis estágios:
-

Identificação do problema;

-

Identificação de segmentação de clientes;

-

Validação de problema e segmento de clientes;

-

Identificação de solução;

-

Desenvolvimento do MVP;

-

Validação do MVP.

Figura 3: Metodologia de Pré-incubação da PIME

O ciclo de vida da Pré-incubação aborda os eixos Mercado e Tecnologia (figura 4), dispondo
de dois meses prorrogáveis por mais um para cumprimento dos estágios de cada eixo.
De forma a tratar apenas dos blocos Segmentos de Clientes e Oferta de Valor da ferramenta
Canvas (figura 1) e apenas das fases Descoberta do Cliente e Validação do Cliente da
metodologia de Processos de desenvolvimento de clientes (figura 2).

Figura 4: estágios da Pré-incubação e sua relação com os eixos do empreendimento

Figura 5: entregas em cada estágio do desenvolvimento do empreendimento

Figura 6: detalhes de cada estágio da etapa de Pré-incubação do modelo de incubação da
PIME

3.1. DETALHAMENTO DE CADA ESTÁGIO DA PRÉ-INCUBAÇÃO
3.1.1. Identificação do Problema
O quê?
Neste estágio inicial deve-se identificar uma necessidade do mercado que não esteja sendo
bem atendida ou um problema mal resolvido pelos fornecedores já existentes. É necessário
responder às seguintes perguntas e cada resposta indicará uma hipótese sobre o problema:
-

Qual o problema?

-

Por que o problema é tão difícil de resolver?

-

O problema foi testado? É real?

-

Quão grande é o problema?

-

Para quem é um problema?

-

Como os clientes resolvem esse problema hoje?

Para quê?
O objetivo neste estágio é descrever as hipóteses sobre o problema, mercado e competição.
Para isso, pode-se executar os seguintes passos:
-

Listar as informações que devem ser coletadas em forma de perguntas;

-

Construir hipótese para as respostas das perguntas;

-

Definir o que será medido para testar a hipótese;

-

Definir qual resultado que valida a hipótese;

-

Definir o tipo de teste que será feito.

Para esses passos podem ser utilizados: levantamento de informações (pesquisa de campo),
análise e síntese das informações coletadas.
Como?
●

Entrega: Entrevistas.

●

Ferramentas complementares: Diagrama de afinidades, mapa conceitual.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Pesquisa de mercado.

3.1.2. Identificação de Segmentação de Clientes
O quê?
Neste estágio deve-se responder às seguintes perguntas e cada resposta indicará uma hipótese sobre
o segmento de clientes:
-

Quem é o cliente?

-

Como irá definir e identificar os early adopters?

-

Como ele resolve esse problema atualmente?

-

Identificar o nível da dor: must-have (preciso dessa solução), nice-to-have (seria bom ter
essa solução), ou don't need (não preciso dessa solução);

Deve-se agrupá-los em segmentos distintos, cada qual com necessidades, comportamentos e outros
atributos em comum. A equipe deve tomar decisão consciente sobre quais segmentos aderir e quais
ignorar. Grupos de clientes representam segmentos distintos se:
-

Suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferentes;

-

São alcançados por canais de distribuição diferentes;

-

Exigem diferentes tipos de relacionamento;

-

Têm lucratividades substancialmente diferentes;

-

Estão dispostas a pagar por aspectos diferentes da oferta proposta.

Para quê?
O objetivo neste estágio é detalhar o perfil do cliente, entender seus anseios, desejos e limitações.
Deve-se descrever:
-

Indicadores sócio-demográficos;

-

Necessidades, desejos e tarefas;

-

Objetivos e pretensões.

Para o segmento de cliente deve-se identificar e descrever:
-

Tamanho e crescimento;

-

Localização e comportamento.

Deve-se identificar o tipo de segmento:
-

Mercado de massa;

-

Mercado de nicho;

-

Segmentado;

-

Diversificado;

-

Plataforma multilaterais.

Como?
●

Entrega: Quadro de personas.

●

Ferramentas complementares: Jornada do usuário.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Segmentação de clientes, crescimento de mercado.

3.1.3. Validação de Problema e Segmentação de Cliente
O quê?
Antes de se pensar na solução que será oferecida, é necessário validar o problema que será
resolvido e os clientes que serão atendidos. Estar presente com o cliente proporciona maior
extração direta das informações necessárias, porém deve-se ter atenção para não afastar o
cliente e criar antipatia quando deseja-se conquistá-lo. Levar em consideração:
-

Construir um contexto no qual consiga aprender com o cliente e não realizar vendas;

-

Não questionar o que o cliente quer e sim descobrir como ele faz atualmente;

-

Iniciar a validação com pessoas conhecidas;

-

Documentar os resultados imediatamente.

Para quê?
O objetivo deste estágio é validar as hipóteses sobre o problema, o mercado e segmentação
de clientes. Deve-se adquirir:
-

Early adopters;

-

Tamanho, crescimento, localização e comportamento do segmento de clientes;

-

Compreender quais são as soluções atuais e como o cliente as utiliza.

-

Entender como os clientes priorizam os problemas.

Após essas respostas o empreendedor deve saber claramente:
-

Perfil dos early adopters;

-

Ter em mãos pelo menos um problema que mereça ser resolvido;

-

Descrever nitidamente como os clientes resolvem os problemas atualmente.

Se esses quesitos estiverem concretos e definidos, deve-se seguir em frente. Caso contrário,
as análises e validações devem ser retomadas.
Como?
●

Entregas: Bloco 1 do Canvas (Segmentos de Clientes).

●

Ferramentas complementares: Mapa de empatia, jornada de compra.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Perfil do usuário, validação de mercado.

3.1.4. Identificação de Solução
O quê?
Idealizar uma solução para o problema identificado no estágio anterior, transformar as
informações e ideais encontrados em possíveis soluções. Observando que deve ter um
diferencial competitivo em relação às existentes, bem como gerar potenciais barreiras de
entrada para concorrentes atuais ou futuros.
Após questionamento intensivos, selecionar a solução mais satisfatória e responder às
seguintes perguntas e cada uma das respostas serão uma hipótese sobre a solução:
-

Como irá entregar valor?

-

Como irá chamar atenção do cliente?

-

Como essa solução resolve o problema?

-

Resolve de fato e definitivamente o problema?

-

Qual seu diferencial?

-

Qual o modelo de negócio?

-

Como ganha dinheiro (modelo de receita)?

Para quê?
O objetivo deste estágio é gerar ideias inovadoras para resolver o problema identificado nos
estágios anteriores e definir a proposta de valor, o conceito do serviço/produto e a hipótese
do produto/serviço. A definição de como será o modelo de negócios deve vir do conhecimento
do comportamento da segmentação de clientes, como seu cliente gosta de pagar.
Como?
●

Entrega: Matriz de posicionamento.

●

Ferramentas complementares: Mapa conceitual, modelos de receita.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Marketing, criatividade, modelagem de negócio.

3.1.5. Desenvolvimento do MVP
O quê?
Implementação da solução encontrada no estágio anterior. Deve-se elaborar um protótipo
mínimo que entregue a proposta de valor definida, um mínimo produto viável (MVP), ou seja,
o produto mínimo concebível que pode encontrar um conjunto de clientes que estão animados
o suficiente para usarem e pagarem pela visão de longo prazo do produto ideal e elaborar um
modelo de negócio.
Para quê?
O primeiro objetivo em criar um produto de sucesso deve ser encontrar os usuários visionários
ou evangelistas (early adopters) que querem e precisam do produto. Esses usuários serão
capazes de ter a visão final do produto, por isso vão ignorar as falhas temporárias e acabarão
ajudando a aprimorar o produto.
A ideia por trás do produto mínimo viável é eliminar o desperdício limitando a primeira versão
de um produto para as funcionalidades absolutamente essenciais que validam a visão de
longo prazo e as hipóteses fundamentais do produto. Reduz as incertezas da solução, pois é
uma forma ágil de abandonar alternativas que não são bem recebidas e, portanto, auxilia na
identificação de uma solução final mais assertiva.
Como?
●

Entregas: Demonstração do MVP.

●

Ferramentas complementares: Storyboard, design de produto, caminho do
consumidor, demo.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Prototipação.

3.1.6. Validação do MVP
O quê?
Após o desenvolvimento do MVP, deve-se confirmar as hipóteses da solução respondendo
essencialmente as seguintes perguntas:
-

A proposta de valor foi testada junto aos clientes?

-

Qual foi o feedback?

-

O modelo de negócio foi validado?

-

Houve venda efetiva?

O estágio de validação é um ciclo que deve ser seguido até que haja respostas concretas e
satisfatórias que assegurem a viabilidade do negócio.
Para quê?
O objetivo deste estágio é compreender se a sua ideia de solução e modelo de negócio faz
sentido para o cliente. Realizar os testes com os early adopters é uma boa prática e retorna
um feedback mais concreto, deve-se confirmar e comprovar a viabilidade do negócio por meio
de um protótipo mínimo do produto final de modo a entregar a proposta de valor ao cliente.
Caso seja necessário modificar a solução ou modelo de negócios deve-se realizar uma
análise mais profunda e atenta ao público-alvo que deseja atender:
-

As características e hábitos dos early adopters;

-

Ao menos um problema que deve ser resolvido (talvez a solução idealizada seja mais
complexa do que o cliente realmente necessita);

-

Solução mínima para esse problema;

-

Precificação mais específica e próxima do que o cliente está disposto a pagar;

-

Análise crítica de se o negócio é realmente viável de ser construído.

Se esses quesitos estiverem concretos e definidos, deve-se seguir em frente. Caso contrário,
as análises, desenvolvimento e validações devem ser retomadas.
Como?
●

Entregas: Bloco 2 do Canvas - Oferta de Valor (descrever sobre o MVP) + MVP
validado + 5W2H + vendas.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Modelo de negócio, MVP, validação de negócio.

3.2. CONCLUSÃO DA PRÉ-INCUBAÇÃO
Após conclusão de todos os estágios previstos para a pré-incubação, o que implica que todas
as entregas foram realizadas com efetividade e resultado satisfatório, deve ser realizada uma
apresentação final sobre tudo que foi desenvolvido no formato de Pitch. A equipe deve
demonstrar tudo que foi desenvolvido na pré-incubação e defender seu negócio perante uma
banca avaliadora, a qual irá julgar e questionar o que for necessário.
Entende-se que aqueles que passaram pela pré-incubação e decidirem por bem participar do
processo seletivo tem maior probabilidade de entrar para incubação. O Pitch é uma
preparação para que os pré-incubados possam se inscrever no processo seletivo da
incubadora com maior segurança e concreticidade de apresentação de negócio.

4. INCUBAÇÃO
A Incubação se divide em três estágios:
-

Desenvolvimento da solução;

-

Validação da solução;

-

Planejamento e estruturação.

Figura 7: Metodologia de Incubação da PIME

Baseia-se na metodologia Canvas (Figura 1) por meio de preenchimento gradativo dos blocos
faltantes e continuidade da metodologia de Processos de desenvolvimento de clientes (Figura
2) focando nas fases Geração de Demanda e Estruturação do Negócio.
Visto que a Pré-incubação e a Incubação são etapas complementares, a primeira aborda
inteiramente o eixo Mercado e inicia o eixo Tecnologia, enquanto a segunda dá continuidade
a esta trajetória alcançando o eixo Gestão e o eixo Capital, dispondo de dez meses
prorrogáveis por mais dois para cumprimento dos estágios do primeiro eixo e doze meses
prorrogáveis por mais seis para os dois últimos. O eixo Empreendedor é abordado
concomitantemente durante toda a metodologia de incubação.
Caso a incubadora receba um empreendimento que não passou pela etapa de Préincubação, é realizado nivelamento por meio de avaliações. Se for identificado que o
empreendimento possui pendências com algum dos estágios definidos na Pré-Incubação, é
recomendado e instruído que realize a mesma antes da Incubação para que não haja
inconsistências no desenvolvimento do negócio.

Figura 8: estágios da incubação e sua relação com os eixos do empreendimento

Figura 9: estágios do desenvolvimento do empreendimento

Figura 10: detalhes de cada estágio da etapa de Incubação do modelo de incubação da PIME

4.1. DETALHAMENTO DE CADA ESTÁGIO DA INCUBAÇÃO
4.1.1. Desenvolvimento da Solução
O quê?
Com base no que foi identificado no estágio de Validação do MVP, neste estágio deve-se
desenvolver por completo a solução definida seguindo verdadeiramente as hipóteses
validadas com o MVP.
Para quê?
O desenvolvimento da solução é o momento de tornar real a entrega de valor oferecida no
MVP. A validação do MVP trouxe certezas para que a solução possa ser desenvolvida com
garantia de sucesso com os early adopters, dessa forma é recomendado que as certezas
encontradas sejam um norte para o sucesso do produto/serviço.
Como?
●

Entregas: Demonstração da Solução.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Expertise na área do empreendimento desenvolvido.

4.1.2. Validação da Solução
O quê?
A Validação da Solução é muito parecida com a Validação do MVP, a diferença é que neste
estágio as confirmações das hipóteses sobre a solução são mais concretas e palpáveis.
Deve-se responder às seguintes perguntas:
-

A entrega de valor oferecida na solução foi realmente atendida?

-

O modelo de negócios oferecido na solução é realmente viável e sustentável?

Caso sejam necessárias mudanças para que a solução entregue o que foi proposto, a
maneira mais eficiente para alcançar o ajuste do produto/serviço ao mercado é mudar um
aspecto ou componente central do modelo de negócios de cada vez. Cada uma dessas
mudanças de direção é chamada de pivô.
Para quê?
O objetivo deste estágio é validar que a solução desenvolvida entrega e atende tudo que foi
oferecido no MVP.
Deve-se realizar testes com os clientes assegurando sua satisfação e contentamento com a
solução, bem como com o modelo de negócios. É o momento de avaliar se tudo que foi
idealizado para o empreendimento foram validados com seus clientes. Deve-se saber
claramente:
-

Perfil dos clientes;

-

Se o problema foi real e satisfatoriamente resolvido;

-

Se a precificação está condizente;

-

Se a viabilidade idealizada se confirma e sustenta.

Se esses quesitos estiverem concretos e definidos, deve-se seguir em frente. Caso contrário,
as análises, desenvolvimento e validações devem ser retomadas.
Como?
●

Entregas: Bloco 2 do Canvas - Oferta de Valor (descrever sobre a solução final) +
solução validada + resultado dos testes + vendas.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Modelo de receita, modelo de negócio, validação de negócio.

4.1.3. Planejamento
O quê?
Após as validações do problema, cliente, solução e modelo de negócios deve-se estruturar
o empreendimento como um todo permitindo e propiciando o desenvolvimento e crescimento
da empresa.
Neste estágio deve-se responder:
-

Como chegará até os clientes?

-

Como irá se proteger dos concorrentes?

-

Como saberá que está avançando na direção correta?

O importante neste estágio é validar os canais para descobrir os melhores caminhos para
alcançar os clientes (relação custo-benefício), estratégias e métricas para conquistar e
fidelizar os clientes e posteriormente trabalhar suas vantagens competitivas e as métricas de
seu produto.
Para quê?
●

Acesso ao mercado: união do marketing digital às vendas físicas com intuito de
estabelecer uma máquina de vendas.
○

Vendas físicas: usar a tecnologia a seu favor, aumentar a inteligência de
vendas da empresa, marcar reuniões mais efetivas apenas com os clientes
mais propensos a comprar, reduzindo o tempo médio e o custo de cada venda.

○

Marketing Digital: aprender a posicionar e alavancar a empresa nas mídias
sociais.

○

Estratégia de Vendas: comportamento do cliente, jornada de compra, quais e
custos dos canais de vendas.

○

Estratégia de Marketing Digital: captação dos clientes, uso de inbound
marketing, outbound marketing ou ainda combinação das duas técnicas, filtro
dos clientes mais inclinados a realização de compra.

●

Modelagem financeira: modelar financeiramente a empresa para interação com
investidores, estimar receitas, custos e investimentos, projetar fluxo de caixa e estimar
o valor de mercado da empresa.
○

Precificação: análise com base no custo, no preço dos competidores ou no
valor percebido, adequação da metodologia de precificação utilizada.

○

Estrutura de custos: custos pré-operacionais e operacionais, verificar estrutura
de custo alternativa.

○

Tamanho de mercado: conhecimento e estimativa do mercado, previsões de
receitas condizentes com o tamanho do mercado.

○

Tipos de receita: possíveis fontes de receita do negócio, possibilidade de
inovação para conseguir nova forma de gerar receitas.

○

Valuation: estimar o valor da empresa no mercado, relatar como foi feito o
valuation, verificar se tem sentido.

●

Acesso ao capital: identificar as fontes de recursos disponíveis à empresa, momento
certo para captá-los e negociação com investidores.
○

Fontes públicas e privadas de recursos: quais são e a que se destinam.

○

Pitch: apresentação para investidores de forma sucinta e persuasiva.

○

Negociação: principais cláusulas em questão no momento do investimento.

○

Mapeamento das potenciais fontes de recursos: quais as possíveis fontes de
recursos disponíveis (levar em conta o estágio da empresa).

○

Tipo de investimento: melhor alternativa de investimento (dívida, equity,
crowdfunding, etc).

○

Perfil do investidor: investidor anjo, venture capital, investidores institucionais,
etc.

Como?
●

Entregas: Canvas completo + modelagem financeira + resumo executivo.

●

Ferramentas complementares: Canvas da Jornada de Compras.

Capacitação/Consultoria/Mentoria
Divulgação e marketing, modelo de receitas, capitalização de recursos.

5. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO
O plano de desenvolvimento do empreendimento é um documento que deve ser preenchido
pelo incubado para acompanhamento da evolução do produto/serviço que está sendo
desenvolvido. Uma vez que o plano visa assistir o progresso do empreendimento, adota os
eixos e estágios previstos anteriormente tanto na Pré-Incubação quanto na Incubação. É
realizado ao início do desenvolvimento do empreendimento e a cada monitoramento é
retomado e atualizado para que o empreendimento progrida com conformidade.
5.1. Plano de desenvolvimento do empreendimento pré-incubado
Na Pré-Incubação o plano de desenvolvimento do empreendimento trata dos seis estágios
previstos por meio de passos que devem ser seguidos para que o empreendimento avance
com satisfatoriedade.

Figura 11: plano de desenvolvimento do empreendimento durante a Pré-Incubação

5.2. Plano de desenvolvimento do empreendimento incubado

Na Incubação o plano de desenvolvimento do empreendimento trata dos três estágios
previstos por meio de passos que devem ser seguidos para que o empreendimento avance
com satisfatoriedade.

Figura 12: plano de desenvolvimento do empreendimento durante a Incubação

6. MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO
O monitoramento do desenvolvimento do empreendimento é um documento para controle da
evolução do produto/serviço que deve ser preenchido pela equipe da incubadora juntamente
com a equipe incubada para que sejam identificadas e registradas necessidades de
qualificação e assessoria para cada passo previsto no planejamento, bem como a avaliação
da realização dos passos de forma a verificar se foram cumpridos de maneira satisfatória e
quais melhorias devem ser executadas para que o empreendimento desenvolva-se
consistente e efetivamente. É realizado logo após o primeiro planejamento e retomado a cada
três meses para que a conformidade do empreendimento seja mantida no decorrer de seu
desenvolvimento.
6.1. Monitoramento do desenvolvimento do empreendimento pré-incubado
Na Pré-Incubação o monitoramento de desenvolvimento do empreendimento trata dos seis
estágios previstos por meio de passos que devem ser seguidos para que o empreendimento
avance com satisfatoriedade.

Figura 13: monitoramento de desenvolvimento do empreendimento durante a Pré-Incubação

6.2. Monitoramento do desenvolvimento do empreendimento incubado
Na Incubação o monitoramento de desenvolvimento do empreendimento trata dos três
estágios previstos por meio de passos que devem ser seguidos para que o empreendimento
avance com satisfatoriedade.

Figura 14: monitoramento de desenvolvimento do empreendimento durante a Incubação

7. GRADUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Durante toda a metodologia de incubação o empreendimento é planejado e monitorado para
que haja um acompanhamento efetivo de sua evolução. Dessa forma, quando constatado no
monitoramento a empresa incubada atingiu todos os objetivos propostos e o empreendimento
está consolidado, a empresa incubada é graduada dispondo de seis meses finais para que
se estabeleça e tenha subsídios suficientes para se manter fora da incubadora.

