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Digitalização

Transformação digital



The World’s Most Valuable Brands 

Forbes, 2017, combined with Statia (2017)

4 das 5 mais 

valiosas marcas do 

mundo são de 

empresas de 
tecnologia
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Metade delas não existia 20 

anos atrás
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Startups 

estão mudando o 

mundo





Custo de trânsito por Megabyte online

Custo de armazenagem por Megabyte

Custo para transitar 1 GB de dados pela internet foi de mais de U$ 1 

mil dólares em 1998 para poucos centavos na década de 2010. 

Movimento similar vem ocorrendo com o custo de armazenamento de 
dados.

http://drpeering.net/white-papers/Internet-Transit-Pricing-Historical-And-Projected.php




Exponencialidade



Fonte: Singularitypedia.orgA Lei de Moore prega que o poder dos processadores dobra a cada 18 meses e vem sendo seguida há décadas. Nesse ritmo, computadores ultrapassarão o poder 
de processamento do  cérebro humano em 2023 e atingirão o poder de todos os cérebros humanos da humanidade combinados  em 2045.













Aversa a risco

Resultado

Incremental

Planos de negócio

Complexa, múltiplos níveis, mais lenta

Empreendedora, aberta e divertida

Propósito 

Transformadora, Radical

Modelo “lean" baseada em aprendizado

Simples, pequena e flexível

Startup Tradicional

Cultura

Foco

Inovação

Gerenciamento

Planejamento

Sistemas legadosA mais atualTecnologia

Diferentes mindsets



Metodologia de desenvolvimento 

enxuta (”lean”)

Forma de planejar e executar



MVP
Minimum Viable Product

Produto Mínimo Viável



ideia

projeto

dados



Processos rígidos

Formalismo

Centralização

Escritório formal

Controle de ponto

Processos flexíveis

Informalidade (sem dress-code)

Autonomia

Ambiente relaxado e agradável

Home-office

Movidos por propósitoMovidos por metas

Cultura e ambiente



Squads

Grupos de 3 a 10 membros

Autossuficientes

Autônomos: definem suas regras

Organização do trabalho



“Think it, build it, 

ship it, tweak it”



Startup

Projeto

Aprova

Contrata empresa de pesquisa de 

mercado (RPF, compras, jurídico, etc)

Monta briefing

Reunião de quick-off

Análise do resultado da pesquisa

Ajustes do produto

Focus grupo com consumidores

Reajustes

Implantação

Qual deve ser o argumento de 
venda utilizando no lançamento 

de um novo produto?

Rascunho das opções

Teste A/B no Facebook

Análise dos resultados

Implantação

Tempo: 2 dias

Custo: R$ 100,00

Tempo: 2 meses

Custo: R$ 40.000,00

Empresa tradicional Fluxos de trabalho





Capital

Grandes e médios negócios 

têm muito a agregar para 

startups

Acesso a 

mercado

Conhecimento



Cultura

Densidade

Diversidade

Talentos

Capital

Regulação

Mercado

Ecossisema

Governo

Investidores

Universidades

Grandes e 
médicas 

empresas Consumidores

Mídia

Espaços de 
inovação

Entidades 
Terceiro 

setor

Prestadores 
de serviço

Outras 
startups

colaboração

interdependência



Core business Complementar
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Novas tecnologias



Obrigado!

10milstartups.com

felipe@10milstartups.com

felipematosoficial

@felipematos

@felipematos

felipematos



DE EMPREENDEDOR 

PARA EMPREENDEDOR

• Guia prático para 

empreendedores

interessados em iniciar ou

crescer uma startup.

• Da ideia ao investimento

Série A 

• Porta de entrada para o 

universo das startups e 

ecossistema de 

empreendedorismo.

• Coletânea de cases reais de 

startups brasileiras.

• Materiais online para baixar, 

como modelos de planilhas e 

exemplos de documentos.





Acesso exclusivo a 

ferramentas e 

documentos para 

download




