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Abstract. In the software business, both new and existing companies may ven-
ture into a new project, something different or already existing in the market,
but with a different approach.

Resumo. No ramo de software, tanto novas empresas quanto as já existentes
podem se aventurar em um projeto novo, algo diferente ou já existente no mer-
cado,mas com uma abordagem diferente e potencial de crescimento exponen-
cial. O objetivo é avaliar a viabilidade dos mesmo com aplicação de técnicas
de engenharia de software e conceitos já presentes no mercado.
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1. Introdução

É possı́vel, através de técnicas conhecidas no mercado avaliar as chances de sucesso de
uma nova empresa baseada em produto, com um modelo de negócio escalável geralmente
relacionado e novas tecnologias com alto potencial de crescimento, porém com risco ele-
vado. As caracterı́sticas do empreendedor de uma startup somadas ao ecossistema no
qual essas empresas estão inseridas contribuem para o favorecimento desse tipo de em-
preendimento tão peculiar, permeado por outros fatores intrı́nsecos, como a colaboração
entre segmentos e a constante comunicação com outras empresas de diferentes portes,
investidores e governo. Assim , o presente artigo procura, se utilizando de técnicas de
engenharia de software e conceitos estabelecidos no mercado para diminuir os riscos das
mesmas para que sejam mais interessantes para tanto os investidores quanto os empreen-
dedores.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Está seção tem como objetivo a apresentação dos conceitos teóricos para que se tenha
entendimento do trabalho proposto

3. Objetivos

O objetivo deste artigo é apresentar um método baseado em engenharia de software e me-
todologias como o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Comercial (EVTEC) para
validar a viabilidade de um novo produto ou empresa do ramo de software no mercado,
que cada vez é mais disputado.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Com o objetivo de chegar no resultado esperado, será feito uma análise de empresas já
estabelecidas no mercado que tiveram sucesso utilizando essas técnicas aqui apresenta-
das, levantamento bibliográfico das mesmas e o desenvolvimento de uma ferramenta para
auxiliar e facilitar esse processo, fazendo uma análise tanto do público alvo quanto da
viabilidade de produto no mercado atual. Com a análise da proposta de valor é possı́vel
verificar a viabilidade de um produto e se existe espaço para o mesmo no mercado.

4.1. EVTEC
EVTEC é um estudo de alternativas estratégicas para exploração de um negócio, de forma
a confirmar ou descaracterizar a sua viabilidade – quer seja do ponto de vista tecnológico,
econômico, mercadológico ou financeiro.

Assemelha-se a um Plano de Negócio e pode fazer parte dele, já que tem escopo
abrangente e aborda questões que vão da tecnologia às projeções financeiras, passando por
uma análise do mercado. É pré-requisito para se obter financiamentos junto às entidades
financeiras e de fomento.

O resultado do EVTEC apresenta ı́ndices como VPL (Valor Presente Lı́quido),
Índice de Atratividade e TIR (Taxa Interna de Retorno), que podem ser comparados com
os valores médios do nicho do mercado a ser explorado.

4.2. Canvas de proposta de valor
A ferramenta é indicada durante o perı́odo de descobrimento da Startup ou para entender
os clientes em uma empresa mais estruturada, pode ser utilizada para estruturar o processo
de vendas, pois visa entender as necessidades dos clientes. A aplicação dentro do processo
de descobrimento pode ser feito quando já se tem definido um público alvo, problema e
uma suposta solução, situação encontrada após o uso do Experiment Board. A adoção
desta metodologia traz alguns benefı́cios:

1. Desenvolver produtos conforme a necessidade do usuário;
2. Economizar tempo e dinheiro;
3. Entender as necessidades do cliente;
4. Comparar o que você esta entregando com a necessidade do cliente;

4.3. Minimo Produto viavel
Produto Mı́nimo Viável — do inglês, “Minimum Viable Product”, ou apenas, MVP —
é, como o próprio nome diz, a versão mais simples de um produto com as mı́nimas ca-
racterı́sticas necessárias para ele ser inserido no mercado. O conceito do MVP é muito
útil para o começo de uma empresa, pois permite que os empreendedores testem suas
hipóteses de negócio e verifiquem se elas realmente fazem sentido.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Revisao bibliografica;
2. Estudo de empresas ja existentes;
3. Analise dos estudos e formulação de ferramenta;
4. Desenvolvimento e escrita do TCC;



Tabela 1. Cronograma de Execução
arb mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x x x
atibidade 3 x x x x x
Atividade 4 x x x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Esse projeto de TCC espera auxiliar empreendedores na criação de um novo produto com
caracterı́sticas de startups.

7. Espaço para assinaturas
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