
   Pode parecer perda de tempo, principalmente se essa é sua primeira vez. No 

entanto, o processo de validação, seja de uma nova startup, um novo produto ou 

de uma nova feature em um produto existente, é o unico caminho seguro para 

garantir o lucro. 

   Vivemos em uma era de oportunidades sem paralelo para inovar. A internet e 

as ferramentas disponíveis hoje em dia, e o baixo custo ao seu acesso, criaram 

uma condição onde nunca foi tão fácil construir um negócio. Mesmo assim, as 

chances de se criar produtos de sucesso permanecem baixas. 9 em cada 10        

iniciativas de negócio falham. E aqueles que obtem sucesso são taxativos: Os 

planos iniciais possuem pouca semelhança com o produto final. Portanto,                          

o objetivo aqui é fornecer um caminho não para você começar com um bom  

plano A, mas encontrar um plano que funcione, antes que você consuma seus 

recursos.

   Validar é um processo simples e que pode ser feito rapidamente.                               

Principalmente se você já conhece o seu público-alvo, seu ICP - Perfil de             

Cliente Ideal. Essa é uma vantagem para grandes organizações e uma                

desvantagem para startups. Startups precisam “cavar” para descobrir quem é 

seu cliente ideal, enquanto grandes corporações possuem acesso irrestrito a 

uma enxurrada de clientes ideais, que eles sabem muito bem quem são e onde 

encontrá-los. 

   Portanto, o processo de comunicação com seu cliente ideal pode ser diferente 

para essas duas entidades, mas o processo de validação é muito semelhante, 

trazendo um adicional fantástico para grandes empresas: velocidade.

   Dito isso, vamos para a parte mais importante… 

   Para que você possa validar seu produto ou feature de forma eficiente, é         

preciso começar pelo problema, não pela solução. Isso significa que você deve 

focar na dor que você pretende resolver. Esqueça,  inicialmente, a ideia de falar 

sobre o tipo de produto/feature (solução) que você está construindo e foque na 

dor (problema). Com isso em mente, você extrairá insights preciosos para criar 

um produto fantástico, capaz de deixar seus concorrentes para trás. 

O objetivo de validar um produto ou feature é sair do seu plano A, para um plano 

que funcione na prática. Portanto, leia, explore, reorganize, discuta, argumente, 

teste e descarte suas hipóteses e ideias. Tenha o desejo ardente de desafiar 

suas proprias perspectivas enquanto caminha pelo processo de validação. 

Nunca aceite as respostas prontas, mesmo que elas sejam convenientes. 

Assim você aumenta em muito suas chances de atingir os objetivos e ainda 

ganhar beneficios adicionais. 

Alice teve sorte em encontrar o País das Maravilhas ou ela era curiosa e aberta 

o suficiente para seguir o coelho?

Aproveite, entre em contato com pessoas que se encaixam no seu per�l de cliente 

ideal e arrebenta!
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O principal objetivo: 
Na entrevista do problema, você quer descobrir 3 coisas:

     Problema :
           O que você está resolvendo? 
           Como os consumidores ranquearam os 3 maiores problemas? 
           Qual o nível de dor deles (necessidade, desejo ou não precisa)

     Alternativas existentes :
           Quem são seus competidores? 
           Como os consumidores resolvem esse problema hoje me dia?

     Quem tem aquela dor? Esse é um segmento de consumidor viável? 

            
             
             Quão frequente você faz [X]?
             Quais são as razões de você fazer [X]?
             Onde você quer chegar/qual o objetivo de fazer [X]?
             Você pode contar um pouco sobre a última vez que você precisou fazer [X]?

           
             Porque isso acontece?
             Se você pudesse tirar/evitar alguma etapa, qual seria?
             Você consegue descrever passo a passo de como você faz [X]?
             Qual passo/etapa consome mais tempo/é o mais difícil/é o mais caro?
             Você consegue quantificar isso? (Por exemplo: “perco 30 minutos por dia”)
             Você consegue descrever e ranquear os 3 maiores problemas em relação a [X]?
            
             Porque você decidiu usar esse processo/solução?
             Você já comparou soluções alternativas para resolver o problema [X]?

             Quão frequente você se depara com o problema [X]?
             O que acontece antes/depois de se deparar com o problema [X]?
       
             O que você não gosta sobre [X]?
             Como você compararia essa experiência negativa com [X]?

             Você consegue me mostrar como faz [X]?

             Você mudaria algo hoje?
             Você já tentou aprimorar [X]?
             Você consegue descrever sua solução?
           
             Você paga por uma solução hoje em dia?TT
             Qual o máximo que você pagaria para resolver o problema [X]?

   Pode parecer perda de tempo, principalmente se essa é sua primeira vez. No 

entanto, o processo de validação, seja de uma nova startup, um novo produto ou 

de uma nova feature em um produto existente, é o unico caminho seguro para 

garantir o lucro. 

   Vivemos em uma era de oportunidades sem paralelo para inovar. A internet e 

as ferramentas disponíveis hoje em dia, e o baixo custo ao seu acesso, criaram 

uma condição onde nunca foi tão fácil construir um negócio. Mesmo assim, as 

chances de se criar produtos de sucesso permanecem baixas. 9 em cada 10        

iniciativas de negócio falham. E aqueles que obtem sucesso são taxativos: Os 

planos iniciais possuem pouca semelhança com o produto final. Portanto,                          

o objetivo aqui é fornecer um caminho não para você começar com um bom  

plano A, mas encontrar um plano que funcione, antes que você consuma seus 

recursos.

   Validar é um processo simples e que pode ser feito rapidamente.                               

Principalmente se você já conhece o seu público-alvo, seu ICP - Perfil de             

Cliente Ideal. Essa é uma vantagem para grandes organizações e uma                

desvantagem para startups. Startups precisam “cavar” para descobrir quem é 

seu cliente ideal, enquanto grandes corporações possuem acesso irrestrito a 

uma enxurrada de clientes ideais, que eles sabem muito bem quem são e onde 

encontrá-los. 

   Portanto, o processo de comunicação com seu cliente ideal pode ser diferente 

para essas duas entidades, mas o processo de validação é muito semelhante, 

trazendo um adicional fantástico para grandes empresas: velocidade.

   Dito isso, vamos para a parte mais importante… 

   Para que você possa validar seu produto ou feature de forma eficiente, é         

preciso começar pelo problema, não pela solução. Isso significa que você deve 

focar na dor que você pretende resolver. Esqueça,  inicialmente, a ideia de falar 

sobre o tipo de produto/feature (solução) que você está construindo e foque na 

dor (problema). Com isso em mente, você extrairá insights preciosos para criar 

um produto fantástico, capaz de deixar seus concorrentes para trás. 

O objetivo de validar um produto ou feature é sair do seu plano A, para um plano 

que funcione na prática. Portanto, leia, explore, reorganize, discuta, argumente, 

teste e descarte suas hipóteses e ideias. Tenha o desejo ardente de desafiar 

suas proprias perspectivas enquanto caminha pelo processo de validação. 

Nunca aceite as respostas prontas, mesmo que elas sejam convenientes. 

Assim você aumenta em muito suas chances de atingir os objetivos e ainda 

ganhar beneficios adicionais. 

Alice teve sorte em encontrar o País das Maravilhas ou ela era curiosa e aberta 

o suficiente para seguir o coelho?

Aproveite, entre em contato com pessoas que se encaixam no seu per�l de cliente 

ideal e arrebenta!



O principal objetivo: 
Na entrevista do problema, você quer descobrir 3 coisas:

     Problema :
           O que você está resolvendo? 
           Como os consumidores ranquearam os 3 maiores problemas? 
           Qual o nível de dor deles (necessidade, desejo ou não precisa)

     Alternativas existentes :
           Quem são seus competidores? 
           Como os consumidores resolvem esse problema hoje me dia?

     Quem tem aquela dor? Esse é um segmento de consumidor viável? 

            
             
             Quão frequente você faz [X]?
             Quais são as razões de você fazer [X]?
             Onde você quer chegar/qual o objetivo de fazer [X]?
             Você pode contar um pouco sobre a última vez que você precisou fazer [X]?

           
             Porque isso acontece?
             Se você pudesse tirar/evitar alguma etapa, qual seria?
             Você consegue descrever passo a passo de como você faz [X]?
             Qual passo/etapa consome mais tempo/é o mais difícil/é o mais caro?
             Você consegue quantificar isso? (Por exemplo: “perco 30 minutos por dia”)
             Você consegue descrever e ranquear os 3 maiores problemas em relação a [X]?
            
             Porque você decidiu usar esse processo/solução?
             Você já comparou soluções alternativas para resolver o problema [X]?

             Quão frequente você se depara com o problema [X]?
             O que acontece antes/depois de se deparar com o problema [X]?
       
             O que você não gosta sobre [X]?
             Como você compararia essa experiência negativa com [X]?

             Você consegue me mostrar como faz [X]?

             Você mudaria algo hoje?
             Você já tentou aprimorar [X]?
             Você consegue descrever sua solução?
           
             Você paga por uma solução hoje em dia?TT
             Qual o máximo que você pagaria para resolver o problema [X]?

Dicas Gerais 

Formule hipóteses testáveis.

Prefira entrevistas boca a boca. 

Não peça a eles para inventar o futuro (solução)

Documente os resultados logo após a entrevista

Escolha um local neutro para conduzir as entrevistas

Procure por evidência/prova do comportamento existente

Tente entrar na conversa com a mente aberta, aprecie a conversa 
e mantenha o foco no porque.

Sempre pergunte o por que das coisas, assim você terá uma visão 
mais detalhada do que realmente acontece

Uma pergunta que pode ser respondida com um simples “sim/não” 
não é suficiente. Busque por informações mais detalhadas

Pergunte por referências ou números específicos quando possível. 
Por exemplo: “É fácil de fazer” não é suficiente. “Demora cerca de 
10 minutos, divididos em 6 etapas para realizar [X]” é melhor.

Não interrompa pessoas tão cedo. Elas podem se sentir desconfortáveis 
com o silêncio e te contar mais sobre o que é questionado.
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