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Isto é embaraçoso 

Isto não é propriamente um livro*. 

Escrever e editar propriamente um livro sobre o assunto de pretotipar levaria 
meses. Eu amaria escrever esse livro, mas atualmente eu não tenho indicação 
que tal livro seria valioso escrever. A maioria dos livros não obtém sucesso 
no mercado e isso acontece não porque são mal escritos ou mal editados, mas 
sim porque não existem tantas pessoas interessadas no livro.

O que você está lendo agora é a versão pretotipada** da edição do livro. 
Eu escrevi e “editei” em dias ao invés de meses, apenas para testar o nível 
de interesse neste livro. Alguns amigos e colegas revisaram, mas não se 
surpreenda se você encontrar erros de digitação, erros de gramática, formato 
inadequado e todos os tipos de equívocos.

Lançar esse livro nesse formato não é fácil para mim.

O mais difícil sobre pretotipar não é trabalhar no desenvolvimento de 
pretótipos, essa é a melhor parte. A parte difícil é superar nossa ansiedade 
prematura para atingir a perfeição e o desejo de incluir mais recursos ou 
conteúdo antes de lançar a primeira edição. O difícil é lançar nossos pretótipos 
para as pessoas que irão julgar, criticar e possivelmente, rejeitar.

Reid Hoffman, fundador do Linkedin disse: Se você não ficar envergonhado 
com a primeira versão do seu produto, quer dizer que você está lançando 
tarde demais.

Eu estou bastante envergonhado, portanto, estou no caminho certo.

*. Tão pouco uma tradução literária.
**. A palavra Pretotipar não será encontrado um significado no dicionário, é uma palavra nova e seu  
 significado e sentido veremos mais à frente.



introdução 

Neste momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão colocando 
seus corações, almas, esperanças, sonhos, tempo, dinheiro e energia para 
desenvolver novas ideias que irão falhar.

Neste momento, um pequeno número de pessoas está desenvolvendo novas 
ideias que irão se tornar um sucesso- e algumas delas um grande sucesso: 
o próximo iPod, o próximo Google, o próximo Twitter.

em que grupo você está? 

Muitas pessoas acreditam que estão trabalhando em um produto vencedor, 
mas sabemos que não é verdade. 

A grande maioria das ideias falham e prever o atual mercado das novas ideias 
sem nenhuma confiança é próximo do impossível. Algumas ideias brilhantes 
que pensamos, “não podem falhar” se tornam um grande fracasso, enquanto 
algumas loucuras que pensamos “quem quer isso?” se tornam um enorme 
sucesso.

Algumas pessoas ou empresas podem ser melhores que outras para 
prever o sucesso, mas mesmo os melhores Ventures Capital, investidores e 
empreendedores, em sua maioria investem nas ideias erradas e escolhem 
investir pouco ou nada nas ideias certas. 

Se tudo que temos é uma ideia para um novo produto (ou serviço, ou livro, 
etc.), a melhor coisa a fazer com essa ideia é coletar opiniões a respeito, 
a utilização e aplicação para verificar o mercado potencial. Ideias são 
distorcidas e abstratas, opiniões são subjetivas e ainda mais abstratas; 
quando combinadas as duas o que se tem é uma grande confusão de ideias de 
opiniões abstratas. Sem muita conclusão para continuar. 

Protótipos tradicionais podem ajudar os teste e a validação de potencial do 
mercado de formas mais concretas e objetivas que apenas ideias e opiniões. Na 
maioria dos casos entretanto, o desenvolvimento de um protótipo é tão difícil, 
caro e consome muito tempo. É normal investir semanas, meses ou anos, assim 
como centenas de milhares de dólares para desenvolver protótipos. Além do 
mais a maioria dos protótipos são construídos para responder questões como: 
“Posso construir?” e “Será que vai atingir as expectativas?” Ao invés de se 
concentrar em questões como “Será que definitivamente eu devo construir?”  
ou “Se eu construir, será que as pessoas irão usar?”. Ao menos que resposta 
seja positiva para as duas últimas perguntas, as duas primeiras perguntas 
não terão muita importância. 

Protótipos podem ajudar a errar rápido, mas muitas vezes não tão rápido  
e barato o bastante. Quanto mais você investe mais difícil será admitir que 
foi um erro. Uma vez que você tenha o “protótipo correto” funcionando é 



tentador manter o trabalho por mais tempo e investir um pouco mais. 
“Se você incluir uma ou outra funcionalidade eu tenho certeza que as pessoas irão 
finalmente usar”. Protótipos geralmente se tornam o produto. Quando um protótipo 
vai além de um protótipo você pode esquecer o significado de falhar rápido. 

Entre uma ideia abstrata e um “protótipo apropriado” existem pretótipos.  
Pretótipos possibilitam coletar informações de mercado e dados valiosos para 
tomar a decisão de seguir ou não em frente com a nova ideia e com o custo 
mais baixo do que o protótipo. Horas ou dias ao invés de semanas ou meses 
assim como o investimento bem menor. Pretotipar, permite a possibilidade de 
errar rápido, recuperar rápido permitindo mais tempo, dinheiro, energia e 
entusiasmo para explorar novos ajustes ou ideias, até você atingir algo que 
as pessoas realmente se interessem- O raro e maravilhoso “negócio certo”!

Muito do que vocês irão ler neste livro parece obvio. Mas antes de desistir tão 
rápido, veja ao redor e todos os produtos e serviços, aplicativos, livros e etc, 
que são lançados todos os dias e fracassam rapidamente. A maioria desses 
novos produtos não falharam porque a pessoa que trabalhou era preguiçosa 
ou incompetente, não porque construíram ou planejaram mal, mas sim, porque 
não estava desenvolvendo o produto correto. 

Ao menos que você esteja começando no seu negócio ou indústria, caso 
contrário, você pode olhar para trás e observar alguns dos produtos que 
você trabalhou e identificar alguns que não tiveram sucesso. Certamente esse 
foi o meu caso. Eu tive sorte suficiente em trabalhar em produtos que em 
alguns meses de trabalho já valiam milhões (e eventualmente bilhões) 
assim como em produtos que em anos de trabalho e muitos milhões investidos 
se tornaram “pó”.

Embora a versão desse livro seja uma edição pretotipa (Eu irei elaborar uma 
nova edição mais tarde), este livro terá informações suficientes para ser uma 
leitura válida, por enquanto. Eu, sinceramente gostaria que você lesse e por 
favor me mande os seus comentários. Eu preciso de dados para decidir se irei 
investir meu tempo para tornar este pretotipo de livro em um livro. 

Obrigado, 
Alberto Savoia (asavoia@gmail.com)
August 2011
Mountain View, CA



o Negócio 
certo!

CAPÍTULO UM



O título desse livro é “Pretotipar” e o subtítulo é “Tenha a certeza que você 
está construindo corretamente antes de construir o negócio certo” 

Eu irei explicar e definir pretotipo em breve, entretanto quero endereçar a 
seguinte questão:

O que é este negócio certo que eu falo, e porque é tão importante tê-lo 
corretamente.

o que é este negócio certo que eu falo?

No contexto desse livro “o correto/certo/negócio certo” pode ser um 
novo produto, um serviço, um livro, uma startup, uma organização não 
governamental, um vídeo game, a inovação de um barco, um novo instrumento 
musical, uma engenharia genética revolucionária , um rato hipoalergenico.

O certo é algo que ainda não existe, mas você tem pensando a respeito 
e gostaria de construir, ou ter, ou criar. 

O negócio certo é algo importante que para você criar, será exigido a não 
trivial combinação de seu tempo, esforço, dinheiro, assim como uma 
considerável energia, direcionamento, entusiasmo e comprometimento. 

A proposta é que o negócio certo é algo que você está profundamente 
apaixonado, mas não há problema se isso é algo que você tem como parte 
de seu trabalho. 

Porque é tão importante ter o negócio certo? 

As possibilidades estão pesando contra o sucesso do seu negócio. Espero 
que isso não seja uma novidade para você. Tenho certeza você ouviu estáticas 
como essas muitas vezes :

 • 90% de todos os aplicativos de celular não dão lucro;

 • Quatro de cinco startups perdem dinheiro de seus investidores;

 • 80% de novos restaurantes fecham no primeiro ano.

A maioria dos novos negócios falham. Ao menos que você tenha alguma 
formula divina você tem a mesma possibilidade que qualquer um. As chances 
do negócio que você está pensando não ter sucesso são reais. Ao menos que 
seja o negócio certo. 

Se você não tiver o negócio certo, então por definição, você tem o errado. 
Uma das maiores perdas de tempo e dinheiro é continuar trabalhando no 
negócio errado esperando que você será capaz de ter sucesso através da 



pura força de vontade e esforço. Infelizmente, isso acontece raramente, via 
de regra , não existe tempo, esforço ou dinheiro que possa fazer o negócio 
errado obter sucesso. 

Filmes são um bom exemplo de como é próximo do impossível transformar 
o negócio errado em um sucesso de bilheteria. Se o conceito do filme, nesse 
caso não é certo, nenhum diretor, ator (por melhor que seja) ou $ 100 milhões 
de dólares de orçamento, tornará o filme em um sucesso. 

Por outro lado, se você tiver o negócio certo, tudo se torna mais fácil 
e a possibilidade de sucesso estará ao seu favor. No caso de filme, 
seriam filmes com baixo orçamento ou sem orçamento, com diretores 
inexperientes, atores desconhecidos e nenhuma expectativa, então se 
tornam um grande sucesso (Exemplo: “A Bruxa de Blair”, “Os Mariachis”, 
“Atividade Paranormal”).

Ter o projeto correto é essencial. Muitas pessoas ou organizações têm tempo, 
energia e dinheiro limitado para sustentar uma longa jornada com custo alto e 
muitas falhas pelo fato de escolher o caminho errado. O objetivo de pretotipar 
é entender e tirar as falhas e encontrar o caminho certo com o mínimo de 
investimento de tempo, dinheiro e esforço. 

Porque eu ainda escrevo “correto ou negócio certo” em bold and itálico? 

O conceito de pretotipar é aplicado numa ampla ideia de produtos e serviços, 
software, hardware, websites, games, bebidas, livros, cinemas, etc. 

Neste livro, eu escrevi o correto ou negócio certo em itálico para diferenciar 
o negócio certo, correto, coisa certa. Desde que esse livro é, até o momento 
um pretotipo, eu devo ter esquecido informações aqui ou ali. Espero ser claro 
no contexto quando eu me refiro sobre o negócio certo.



PretotiPar

CAPÍTULO DOIS



o que é pretotipar 

Agora que você tem uma ligeira ideia sobre o que quero dizer com o termo 
que utilizo quando quero dizer algo relacionado a negócio, projetos, 
serviços, etc. Poderei fazer uma introdução apropriada sobre pretotipar. 
A melhor forma de fazer isso é dividindo com vocês duas histórias que me 
fazem pensar sobre o termo e a importância de pretotipar. O “experimento” 
da IBM de conversão de Áudio para Texto* e o “experimento do Palm Pilot”. 

Sistema de Áudio para texto – o “experimento da iBM” 

Eu ouvi essa história pela primeira vez a alguns anos atrás em uma conferência 
de software. Eu não tenho certeza da precisão de minha descrição sobre esse 
caso. Provavelmente tenho alguns detalhes errados, mas nesse caso a moral 
da história é mais importante que os detalhes. Dessa forma segue a descrição 
como me lembro. 

Algumas décadas atrás, bem antes da era da internet e antes da interação 
homem máquina, a IBM era mais conhecida por seus grandes computadores e 
máquinas de escrever. Nesse período datilografar era algo que uma pequena 
minoria era qualificada e boa suficiente, na maioria dos casos, eram secretárias, 
escritores e alguns programadores. A maioria das pessoas digitava com um 
dedo, devagar e de forma ineficaz. 

A IBM estava posicionada para influenciar as novas tecnologias para 
computadores e os negócios de máquina de escrever com o intuito 
de desenvolver o sistema de áudio para texto. Este dispositivo permitiria 
as pessoas falarem com um microfone e suas palavras “de forma mágica” 
apareceriam na tela, sem a necessidade de digitar. Tinha potencial de fazer 
muito dinheiro para a IBM e fazia sentindo para a empresa realizar uma 
grande aposta. 

Entretanto, existiam uma série de problemas. Nesse período, computadores 
eram muito menos potentes e mais caros que atualmente, portanto esse 
sistema exigiria uma enorme capacidade computacional. Além do mais, mesmo 
com um sistema de processadores adequados, a tradução desse sistema era 
e (ainda é) uma dificuldade para a ciência da computação. Enfrentando essas 
dificuldades, ainda exigiria um enorme investimento -mesmo para a IBM- 
e muitos anos de pesquisa. Mas, muitos gostariam de ter um dispositivo como 
esse. Seria um estouro, ou não?

Alguns funcionários da IBM não estavam convencidos que algumas pessoas 
e empresas disseram a eles “queriam ou comprariam para usar” essa 
máquina. Eles temiam que a empresa passaria anos se dedicando 
as pesquisas assim como gastaria muito dinheiro desenvolvendo algo 
que apenas poucas pessoas comprariam: Um desastre para o negócio. 
 
*. Esse sistema é conhecido como Speech-to-Text.



Na linguagem de pretotipagem, eles não tinham certeza se o sistema 
de áudio para texto seria o correto a fazer. Além do mais, as pessoas 
nunca haviam usado esse sistema, portanto como eles poderiam saber e ter 
certeza que queriam esse dispositivo? A IBM gostaria de testar a viabilidade 
de negócio, mas, mesmo um protótipo estava muito distante, então eles 
inventaram um ingênuo experimento.  

Eles recrutaram potenciais consumidores do sistema, pessoas que disseram 
que definitivamente comprariam e os colocaram em uma sala com um 
computador, uma tela e um microfone- sem teclado. Eles disseram que 
estavam trabalhando no desenvolvimento do sistema e gostariam de testar 
se as pessoas usariam. Quando os voluntários começaram a testar 
falando no microfone, suas palavras apareciam na tela: quase que 
instantaneamente e sem erros. Os voluntários ficaram impressionados: 
Era bom demais para ser verdade. 

Estava realmente acontecendo e o que fez desse um experimento inteligente 
é que não havia nenhuma máquina ou sistema, nem mesmo um protótipo. 
O computador na sala não funcionava. Na sala ao lado tinha uma habilidosa 
datilografa ouvindo a voz do voluntário e digitando as palavras- ao velho estilo. 
A configuração das salas convenceu o usuário que o que estava aparecendo 
na tela era a saída do microfone que se conectava com a máquina. 

Portanto, o que a iBM aprendeu com esse experimento ?

O que eu ouvi: Após algumas impressões iniciais sobre a “tecnologia” muitas 
pessoas que disseram que comprariam ou utilizariam o sistema, depois de 
horas de teste mudaram de ideia. Mesmo com a rapidez e próximo a perfeição 
da simultaneidade utilizando uma datilógrafa. Entretanto, para incluir 
algumas poucas linhas no computador alguns problemas foram identificados, 
entre eles: As pessoas perderiam a voz ao final de um dia de trabalho. 
Geraria muito barulho no ambiente de trabalho e não era adequado para 
troca de informação confidencial. 

Baseado nos resultados deste experimento a IBM continuou a investir 
na tecnologia de áudio para texto, mas em uma menor escala- eles não 
apostaram a empresa nesse produto. 

Analisando, foi de fato a melhor decisão de negócio. Teclados estão provando 
ser imbatíveis na maioria das tarefas de texto. Trinta anos atrás muitas 
pessoas não conseguiam teclar, mas olhe em seu escritório (ou universidade 
ou internet café) hoje em dia, você verá pessoas de todas as idades e todos 
os tipos de profissionais teclando computadores e laptops. Nos telefones 
celulares onde somente é possível ter teclados menores, esse sistema pode 
ser um produto correto, mas de qualquer forma teclados ainda serão difíceis 
de serem batidos. O teclado é definitivamente o correto!  

A abordagem da IBM foi ingênua, mas como você chamaria esse experimento? 



A forma com que a empresa organizou o teste com datilografas não poderia 
ser considerado um “protótipo apropriado”. Eles não prototiparam o 
sistema que converte áudio em texto. Eles simularam ter um protótipo do 
sistema e utilizaram os voluntários para testar a reação diante do produto. 
Dessa forma foram capazes de coletar informações valiosas baseados em 
dados ao invés de considerar as opiniões que eles tinham, e fizeram isso 
com um baixo investimento de tempo e dinheiro. 

De fato, essa foi uma abordagem interessante e valiosa, além de 
diferente em criar um protótipo que necessitaria um nome e mais estudos 
para desenvolver. 

Uma outra ideia brilhante que eu gostaria de dividir com vocês, foi o teste 
feito no desenvolvimento do Palm Pilot:

o experimento do Palm Pilot 

O estudo de caso do sistema que converte áudio em texto da IBM me fez 
pensar sobre o conceito de pretotipar, mas esse próximo exemplo é que me 
convenceu que vale a pena perseguir com a ideia desse conceito mais adiante. 

Desenvolvido em 1996, o Palm Pilot era um dispositivo do tamanho da palma da 
mão com 4 funções básicas: Calendário, Lista de endereço, Lista de afazeres, 
Lista de notas. O Pilot foi o primeiro Assistente Digital Pessoal-PDA* que 
teve sucesso. Jeff Hawkins, o co-fundador do Palm Pilot não considerou um 
eventual sucesso. Muito pelo contrário. De acordo com a publicação de março 
de 1998 da revista Time:

 Hawkins, 40, chefe de tecnologia (CTO) e criador do Pilot, desenvolveu a 
 uma década atrás um computador manual, o GRiDPad. Foi uma maravilha 
 da engenharia, mas um fracasso de vendas, porque, diz ele, era muito 
 grande. Determinado a não cometer o erro pela segunda vez, ele teve  
 a resposta pronta quando perguntado pelos seus colaboradores qual 
 seria do tamanho do novo dispositivo. “Vamos tentar do tamanho do bolso  
 da camisa” 

 Em sua garagem ele cortou um bloco de madeira que coubesse no bolso  
 da sua camisa. Ele carregou por meses, fingindo que era um computador.  
 Ele estava disponível para um almoço na quarta? Hawkins iria verificar na  
 sua agenda. Se ele precisasse um número de telefone ele fingiria estar  
 olhando o pedaço de madeira. Ocasionalmente ele tentaria um design  
 diferente com a configuração de alguns botões, utilizando impressões  
 coladas no bloco de madeira. 

*. Em Inglês a sigla está como PDA – Personal Digital Assistance



Eu posso imaginar a reação das pessoas 
quando Hawkins tirava o bloco de madeira 
do seu bolso e digitava, fingindo que o 
dispositivo estava funcionando. Devem ter 
pensado que ele era louco. Sim, louco. Esse 
pedaço de madeira com papeis colados 
convenceram Hawkins que eles estava no 
caminho certo. Ele tinha respostas, e mais 
importante, perguntas: Se eu tivesse um 
Pilot, Será que eu carregaria e usaria um? 
e sua resposta foi definitivamente “sim”! 
Ele sabia que tinha o produto correto; 
agora ele poderia se concentrar nas 
próximas questões, tais como: Será que 
posso construir o dispositivo pequeno? 
Quanto irá custar para desenvolver? 
Quanto tempo a bateria irá durar? Será 
hora de investir e construir um “protótipo 
apropriado”?

O Palm Pilot não foi um sucesso, foi um grande sucesso e teve um grande 
impacto. O Pilot foi o antecessor do smart phone e tudo começou com um 
pequeno pedaço de madeira. Assim como Pinocchio.

improvise antes de fazer

As histórias do sistema de Áudio para Texto e Palm Pilot tem diversas coisas 
em comum. 

Ambos os times tinham dúvidas de uma eventual inutilidade da inovação. Era 
uma boa ideia. Fazia sentido. Resolvia um problema, Mas será que era a coisa 
certa? As pessoas iriam usar? Jeff Hawkins, em particular havia a pouco tempo 
gasto anos investindo no desenvolvimento do GridPad, era uma “maravilha da 
engenharia, mas falhou no mercado” só que ele estava determinado era não 
cometer o mesmo erro pela segunda vez.” 

Por conta das dúvidas, ambos os times optaram por testar a utilidade das 
ideias com os protótipos e coletas de opiniões. Da utilização do produto 
(oposto da opinião sobre o produto) antes de se comprometerem a desenvolver 
o produto. 

Em ambos os exemplos, entretanto, mesmo que o desenvolvimento de um 
“protótipo apropriado” (uma versão funcional daquela que será a versão 
final do produto) exigiria muito tempo e um investimento significativo em 
pesquisa e desenvolvimento. 

Pretotipo Jeff construiu (essa peça está 
disponível no Museu de História da 
Computação em Mountain View, California)



A solução do problema do “Protótipo apropriado” era fazer de conta que eles 
já tinham o protótipo. No caso do  sistema de Áudio para Texto o software e o 
hardware foram substituídos por um truque. E no exemplo do Pilot foi substituído 
pelo improviso e imaginação de Hawkins - Improvise antes de construir. 

Eu achei esses dois estudos de caso impressionante porque eles são 
diferentes considerando a forma de abordagem das pessoas e empresas 
quando eles tem uma ideia inovadora que querem desenvolver. Muitas 
pessoas se entregam as ideias e assumem que será um sucesso e portanto 
eles começam a desenvolver. Iniciam se concentrando e investindo 
nas coisas erradas no tempo errado. Mais precisamente, investem muito 
cedo e demais para desenvolver a primeira versão do produto com muitas 
ferramentas e funcionalidades. Eles assumem saber o que as pessoas 
querem. Eles presumem que se eles construírem corretamente, pessoas irão 
querer. Na maioria dos casos essas presunções e premissas trazem somente 
o erro e o alto custo.

Pretotipar- o Nascimento da palavra 

Quanto mais eu lembro dos estudos de caso do sistema de Áudio para Texto e 
do Palm Pilot, mais eu me convenço que os times não eram apenas inteligentes, 
mas tomaram decisões cruciais para o processo de desenvolvimento e inovador 
dos produtos. Um passo que a maioria das pessoas pularia e por muitas vezes 
pagam um alto preço por isso  

Por muitos meses, eu dividi esses dois casos com muitos colegas, amigos, 
empreendedores, investidores, engenheiros e gerentes de produto. 
Surpreendentemente nenhum deles havia ouvido falar desses dois exemplos 
antes. Entretanto, todos eles ficaram impressionados com a solução 
inteligente e “improvise antes fazer” e um bom número de pessoas 
balançaram a cabeça dizendo eu gostaria ter feito algo parecido antes de 
desperdiçar anos e milhões em minha última ideia.

Eu percebi que me deparei com algo valioso e importante que não era 
novo nem original, não era conhecido e nem amplamente praticado. Muito 
pelo contrário. Isso não tinha um termo ou palavra para descrever, 
portanto pensei que merecia um nome para se tornar melhor conhecido, 
discutido e amplamente adotado. Dessa forma eu comecei a pensar em 
um possível termo para esse conceito. (NOTA: Nesse momento eu pensei 
sobre pretotipagem, eu não conhecia o Eric Ries e o “Lean Startup 
Movement” ou o termo MVP – Mínimo Produto Viável. Vermos mais sobre 
a relação entre pretotipar e MVP).
 
O elemento obrigatório em ambos exemplos é o fato de simular (a IBM 
simulou ter construído o sistema de áudio e texto e Jeff Hawkins simulou ter 
o Pilot no bolso de sua camisa) a primeira palavra que veio a minha cabeça 
foi pretendotyping (simular o protótipo). A segunda tentativa foi ainda pior. 
Desde que o elemento central era o testar rápido a ideia mesmo antes de 



investir ou construir um protótipo adequado, veio a minha mente a palavra 
preprototiping (a grosso modo seria Pré-prototipo). Por sorte essas duas 
palavras foram a semente para um termo melhor. Cortando algumas palavras 
aqui e ali, Surgiu o termo pretotipar. Muito melhor. Os materiais desenvolvidos 
pelo processo de pretotipar (exemplo: O pedaço de madeira) de Hawkins 
poderia ser chamado de pretotipo.

Eu gostei das palavras Pretotipar e pretotipo, mas seria eu o primeiro a 
usá-las? Talvez alguma outra pessoa utilizou e tem algum tipo de “direito” de 
uso e significado. Eu pesquisei no Google e digitei “pretotipar” para a minha 
surpresa o Google encontrou apenas prototipar “você quis dizer prototipar”. 
O mecanismo de busca assumiu que eu havia digitado errado a palavra me 
dando uma série de resultados com a palavra prototipar-bom sinal. Quando eu 
insisti que eu não queria dizer prototipar e pedi por favor me dê o resultado de 
pretotipar. Google voltou as páginas onde as pessoas haviam errado a grafia 
da palavra prototipar. Buscando pretotipar encontrei resultados similares. 
Estava tudo certo. Eu havia encontrado uma nova palavra que nenhuma outra 
pessoas havia usado.

Melhor ainda, os domínios associados a palavra pretotipar.com e .org e 
pretotipo.com e .org estavam disponíveis. Meu primeiro instinto foi pegar meu 
cartão de crédito e comprar todos eles, mas eu percebi que fazendo isso iria 
violar o ponto central do conceito de pretotipar. Eu estaria investindo em algo 
antes de ter certeza que seria válido investir. Mesmo que custasse poucos 
dólares para reservar os domínios e nomes. O princípio não era esse. Eu 
pensei que pretotipar e pretotipo eram palavras que pudessem descrever um 
grande conceito, mas outras pessoas poderiam pensar o mesmo? Então, eu 
tive que pretotipar pretotipando. 

Felizmente, como parte do meu trabalho no Google, eu tive a oportunidade de 
conversar com muitas pessoas sobre inovação e fiz muitas palestras sobre o 
assunto tanto para clientes como para outros Googlers. Sobre os exemplos 
do sistema de áudio para texto e Palm Pilot eu comecei a utilizar as palavras 
pretotipar e pretotipo em todas as minhas palestras, reuniões e discussões. 
Em todos os casos as pessoas respondiam positivamente por ambos os 
conceitos das palavras. Eles me mandavam exemplos de seus pretotipos, me 
pedindo sugestões e como pretotipar as ideias e discutir com seus parceiros 
de trabalho e gerentes para pretotipar antes de desenvolver. Dessa forma e 
após esse início me pareceu que eu estava no caminho certo. 

Um dia me encaminharam um e-mail de um dos chefes de uma das maiores 
agência de publicidade do mundo que havia participado de uma das minhas 
palestras de inovação. Ele agradeceu os organizadores pela apresentação e 
disse que o time amou o conceito de pretotipar e que – “a palavra pretotipar 
agora fazia parte da empresa Lexicon”.

Esse dia eu tive evidencias suficientes que pretotipar e pretotipo eram as 
palavras certas com o conceito certo e eu me senti confiante em seguir com o 
próximo passo e investir alguns dólares para comprar o domínio dos nomes. 



Definição de Pretotipar 

Embora eu acredite que é mais efetivo utilizar exemplos do que explicar 
pretotipagem. Eu também penso que é válido tentar defini-la. 

A definição formal – Seca e chata do tipo que você iria encontrar no dicionário: 

 Pretotipar, verbo - teste inicial de um novo produto simulando através  
 de experiências sua real utilização com pequeno investimento de 
 tempo e dinheiro. 

Uma forma menos formal:

 Pretotipar é a forma rápida e barata de testar uma ideia criando uma  
 simples ideia do produto, pode ser uma versão virtual que possa ajudar 
 a validar o conceito que”Se fizermos isso, eles irão usar”.

A forma mais informal:

 Improvise e teste antes de fazer! 

Minha definição favorita de pretotipar é a que está no subtítulo desse livro. 

 Tenha certeza - de forma rápida e barata - que você está construindo 
 corretamente antes de construir o negócio certo! 

Pretotipar e Prototipar 

Algumas pessoas podem argumentar que pretotipar é muito próximo 
do espirito e da prática de prototipar e portanto não há necessidade de 
diferenciar as duas palavras nem inventar uma nova. Eu pensei muito 
sobre esse tema. O problema que eu vejo no termo prototipar é que é muito 
amplo e cobre uma grande vertente entre a ideia abstrata do produto até 
o produto final. 

Um protótipo do sistema de áudio e texto da IBM, por exemplo poderia incluir 
a atual combinação de hardware e software para produzir o texto através da 
voz. Dividindo em diferentes fonemas e convertendo os fonemas em palavras 
e sentenças. Tal protótipo poderia levar meses ou anos para desenvolver 
e custaria milhões de dólares. Poderia ser um erro e ainda bem aquém do 
produto final, poderia definitivamente ser considerado um protótipo. Seria 
exatamente o que a maioria das pessoas pensariam quando pensassem em 
um protótipo 

Ao mencionar a palavra protótipo para algumas pessoas, eles imaginarão 
algo primitivo cheio de arestas a serem aprimoradas, mas eles esperariam 
algo funcional e próximo do produto final. Se Jeff Hawkins dissesse para as 



pessoas que ele tinha um protótipo do Palm Pilot, essas pessoas iriam criar 
expectativas de ver algo com baterias e telas de LCD, não um pedaço de 
madeira. Se a IBM dissesse a seus potenciais consumidores que eles tinham 
um protótipo do sistema de Áudio para Voz eles não esperariam ver um ser 
humano digitando em uma sala ao lado 

Além das funcionalidades, uma diferença fundamental entre pretotipo e 
protótipo é o custo e o tempo de desenvolver um pretotipo. É aceitável que 
um protótipo leve meses ou anos para desenvolver e custe milhões de dólares. 
Em contra partida é inaceitável que um pretotipo leve muito tempo e tenha um 
custo alto. 

Protótipos são necessários e uma ferramenta incrivelmente útil que pode 
ser usada para responder muitas perguntas sobre o potencial do produto. 
Tais como?

 •Posso construir?

 •Será que irá funcionar?

 •Será que vai funcionar como previsto?

 •Podemos fazer pequeno/ grande?

 •Quanto custaria para produzir?

 •Por quanto tempo durariam as baterias?

 •Como as pessoas iriam usar?

 •Para que as pessoas iriam usar?

Pretotipar, por outro lado, concentra em responder uma simples e importante 
questão - Isto é a coisa certa a se fazer? Uma vez que essa pergunta for 
respondida positivamente, faz sentindo mudar de pretotipo para protótipo.
 
A conclusão que eu encontrei é que em termos e práticas de pretotipagem 
merecem ter seu próprio conceito, Assim como uma startup é uma empresa 
em estágio inicial, pretotipar pode ser visto como um subconjunto especifico 
de prototipagem.



a Lei Da 
FaLha

CAPÍTULO TRÊS



Agora você tem uma ideia sobre o que é pretotipar, iremos entrar em mais 
detalhes e exemplos, antes gostaria de  explicar porque pretotipar todas as 
ideias é tão importante 

Você se lembra sobre as estatísticas que mencionei antes?

 •90% dos aplicativos não dão lucro

 •Quatro de cinco startups perdem dinheiro dos investidores 

 •80% dos novos restaurantes fecham antes de completar um ano 

O número pode variar, mas a mensagem é clara. Simples. A maioria dos novos 
negócios estão destinados a falhar. Incluindo o seu. A maioria dos negócios 
está fadado a falhar porque eles são os negócios errados. Ideias que podem 
ser boas em teoria, mas uma vez colocadas em práticas se tornam pouco 
interessantes.

Pretotipar não tem poder de tornar algo errado em algo certo, nada pode 
fazer isso. Mas pretotipar irá ajudar identificar os erros rapidamente e com 
custo baixo, permitindo que você continue tentando até encontrar o produto, 
serviço correto. 

Desde que falhar é nosso inimigo, é importante “conhecer o inimigo”, vamos 
olhar as falhas mais de perto. 

a Lei da Falha 

A evidência sobre probabilidade fazer algo novo dar errado é tão verdadeira 
que podemos decretar como uma lei. 

a Lei da Falha 
A maioria dos novos produtos irão falhar, 
mesmo que sejam executados sem falha 

Onde a palavra “maioria” representa uma porcentagem desanimadora 
(geralmente 70-80-90%) e representa praticamente qualquer categoria 
de negócio que você pode pensar: startups, restaurantes, filmes, livros, 
refrigerantes, programas de TV, etc. Sim, o seu negócio está incluído em 
uma dessas categorias e sim, tem as mesmas probabilidades de qualquer 
outro negócio. 

Eu posso ver alguns de vocês reclamando. “Mas como a lei da falha pode 
nos ajudar? Dizer apenas que temos a probabilidade de falhar, mesmo que 
façamos um grande trabalho com o nosso produto ou serviço. Nos dá uma 
grande probabilidade de falhar. Tudo que essa lei faz é acabar com a nossa 
moral e matar nosso entusiasmo”. 



Verdade, de modo geral, a Lei da Falha não parece ajudar muito. Francamente 
falando, não é propriamente uma Lei. Você poderia imaginar se Newton tivesse 
observado a lei da gravidade como: “A maioria das coisas irão falhar se você 
deixar cair”. Para Isaac, entretanto foi relativamente fácil. Ele estava lidando 
com a imutável e universal lei da natureza. Por outro lado, o eventual sucesso 
de um produto ou serviço tem, contudo, uma constante mutação e (mais do que 
isso) um irracional comportamento humano. Nesse contexto a probabilidade 
da Lei da Falha é maior do que parecer ser. 

Enquanto tiver longe da perfeição, eu acredito que a Lei da Falha é 
extremamente importante. Se você aceitar essa lei como uma verdade, ou 
apenas na maioria das vezes como a verdade, então nem você ou seu produto 
irão se isentar dessa lei, o pensamento deverá mudar para “Vamos continuar! 
Vamos apenas construir e depois quebrar!” Tendo mais cautela “Vamos tentar. 
Vamos pretotipar!”.

Eu sei que “Vá em frente” e “Faça para quebrar!” tem um romantismo e um 
apelo heroico. “Pular com os dois pés”, “apostando de longe” e tantas outras 
frases feitas que existem, mas é assim que as falhas irão surgir.

Dito isso, existem casos onde você decide não se preocupar com 
as possibilidades que existem e você apenas segue em frente com 
a sua ideia independentemente das consequências. De forma alguma 
estou desencorajando isso. Ao menos algumas vezes em nossas vidas 
devemos tomar os riscos e apenas seguir em frente. Existem horas 
que nos preocupamos mais sobre criar o produto especifico ao invés 
ter o seu produto correto. Se esse for o caso, de risada da Lei da falha, 
jogue a precaução fora, jogue esse livro no lixo e lance seu coração 
e alma em direção ao seu projeto. Boa sorte! Te desejo muito sucesso.
 
Se de outra forma, você está em uma situação onde não está 100% 
comprometido com o seu produto maximizando as probabilidades para o 
sucesso é crucial que você respeite e deseje a Lei da Falha porque....

... Falhar não é uma opção 

É isso mesmo. Falhar não é uma opção, mas na maioria das vezes é o resultado 
Não podemos deixar a Lei da Falha. Não podemos mudar a probabilidade da 
falha para um novo produto. 

O que podemos fazer, todavia é usar a Lei da Falha para nossa vantagem, 
da mesma forma que contadores usam as leis tributarias e a Lady Gaga usa 
os paparazzi. 

como fazer isso ? 

Faça um convite ao erro. Procure, investigue e pegue os erros o mais rápido 



possível, dessa forma será possível determinar se você está no caminho certo 
ou se será necessário fazer ajustes. 

Invente uma isca barata na forma de pretotipar. Algo que pareça com o 
verdadeiro produto, algo que possa ser usado e testado como um truque que 
engane o demônio da falha. Em seguida, penduramos nossa isca para ver 
se a besta do fracasso emerge das sombras. Então lançamos a isca para o 
demônio da falha e corremos na direção oposta. 

A melhor coisa a fazer é alimentar o demônio da falha de forma barata e em 
diversos pedaços. O demônio da falha gosta de devorar negócios errados. 
Você deve estar pronto para jogar pedaços de sua isca e correr na direção 
oposta. Se você não fizer isso e investir muito tempo para desenvolver o seu 
negócio antes de lidar com o a falha, você provavelmente terá todo o seu 
tempo e esforço devorado pelo demônio da falha.   

Se você fizer isso bem feito, a única coisa que irá perder será a isca (o 
pretotipo), mas terá que acordar no dia seguinte e tentar um negócio diferente 
e continuar tentando até conseguir encontrar o negócio certo. 

Perseguir a sua ideia até o fim, mesmo sabendo que é uma ideia errada, pode 
parecer heroico, mas pretotipar não é menos emocionante. Na pretotipagem 
você ainda está em uma missão épica e desafiadora. O desafio para ter o 
negócio certo. Entre você e o negócio certo sempre estará o demônio da falha 
e você não pode evita-lo, e sim terá que combate-lo, mas com a pretotipagem 
suas possibilidades de sucesso serão maiores. 

Essa será a essência da estratégia- a essência da pretotipagem, mas 
jogar esse jogo só faz sentido de usar uma isca barata e inexpressiva, uma 
pretotipagem que possa ser desenvolvida em poucas horas ou dias com um 
custo mínimo. Algo que não tenhamos problemas em abandonar. 

três formas de falhar:

Falhar é o mais provável resultado de quase todos os produtos, mas nem 
todas as falhas são iguais. Existem três formas de seguir com o seu negócio.  
Existem três formas de lidar com o demônio da falha:

 •Não faça nada com o produto 

 •Vá em frente (prototipe seu produto) 

 •De uma chance (pretotipe) 

A primeira maneira de falhar é a preguiça. As pessoas ou empresas são 
preguiçosas, inseguras ou covardes de seguir em frente com o esforço ou 
tomar os riscos. Lidar com a falha por não tentar é o caminho mais seguro 
para sempre falhar. Se você leu o livro até aqui, tenho certeza que você 



não está nessa categoria. Você está pronto para construir e desenvolver 
o seu negócio. 

A segunda forma de falhar é exatamente a oposta da primeira. Ao invés 
de preguiça, insegurança e covardia, temos a excessiva ansiedade, confiança 
e arrogância. Lidar com o fracasso por subestimá-lo é mais frequente 
do que pensamos. 

As duas primeiras maneiras de falhar são causadas pelo fato de pensar muito, 
falar muito e cair na real tarde demais. Todos os negócios nascem de ideias, 
mas se não formos o rápido o bastante para mudar do pensamento, das ideias 
e das discussões para algo concreto para os nossos consumidores, o negócio 
corre um grande risco de perder muito tempo em um lugar perigoso que eu 
chamo de: A terra do pensamento. 

a terra do pensamento. 

A terra do pensamento é um lugar fictício habitado por duas (estranhas) 
forças que flutuam e interagem uma com a outra: Ideias e opiniões. 
Mais precisamente ideias não realizadas e opiniões sobre aquelas 
ideias não realizadas. 

A terra do pensamento é onde todos os negócios começam com uma ideia 
simples, pura e abstrata. A medida em que flutuam na terra do pensamento 
atraem opiniões que colam como carrapatos. 

A terra do pensamento é um lugar seguro para as ideias porque até que 
sejam convertidas em algo mais tangível como um protótipo rudimentar de 
um aplicativo ou o primeiro rascunho de um livro ou um script de um filme, 
não pode ter falhas. A única coisa que uma ideia abstrata pode produzir 
é opinião, que é ainda mais abstrato e de valor duvidoso. 

Embora seguro para as ideias, a terra do pensamento é um lugar perigoso 
para os criadores, inovadores, empreendedores e autores. As opiniões 
que envenenam a terra do pensamento podem nos levar ao fracasso 
de duas formas:

Falso Negativo: Opiniões falsas a respeito do negócio podem assustar e nos 
fazer abandonar a ideia sem fazer nada com ele. 

Falso Positivo: opiniões sobre o negócio que nos cegam e nos levam para a Lei 
da falha e nos obrigam a deixar o negócio prematuramente. 

Vamos dar uma olhada como esses dois cenários podem acontecer:`



cenário 1: “Não faça nada” 

A maioria dos negócios deixam a terra do pensamento. Eles permanecem 
para sempre no limbo das ideias não realizadas. Essa é uma forma triste 
de fracassar. Claro, as possibilidades desse negócio estavam erradas, mas 
existe uma pequena chance dessa ideia ser o próximo Palm Pilot, ou Google ou 
Twitter, e alguém desistiu sem mesmo tentar. Triste. Triste. Triste. 

A grande porcentagem dos negócios fracassam em ver a luz do dia porque 
seus idealizadores nunca se mexeram para fazer algo. Eles acreditam que 
a ideia é vencedora, ou outras pessoas dizem que a ideia é vencedora, 
mas eles são muito preguiçosos, cansados, inexperientes e com receio 
(coloque a sua desculpa favorita) para fazer algo. Mais à frente veremos 
como pretotipar pode ajudar a lidar com essa situação em particular. 

A porcentagem que resta dos negócios que fracassam em ver a luz do dia 
não é porque seus criadores são preguiçosos, cansados ou ocupados com 
outras prioridades, mas sim porque os negócios atraem muitas opiniões 
negativas, nossas e dos outros e que no primeiro vacilo caem em ruinas. 
Isso acontece muito e infelizmente é o destino de muitos negócios. 
Vou ilustrar como isso acontece.

Considerando que Alice tem uma ideia sobre um novo aplicativo que utiliza 
mensagem de texto e permite as pessoas criarem mensagens de 100-200 
caracteres que será automaticamente transmitida aos amigos, familiares e a 
todos os seus seguidores. Esse aplicativo se chama “MultiTextBot”. 

Alice teve essa ideia na terra do pensamento, vejamos o que acontece: 

Alice descreve a ideia para alguns amigos e pede a opinião deles. Quase que 
todos os amigos dizem ser uma ideia que não faz muito sentido e que eles 
nunca utilizariam:

 “Quem iria se preocupar com o que você está fazendo?”; 

 “Por que eu te seguiria?”;

 “Eu não quero que me sigam”;

 “Por que esse limite de 100-200 caracteres?”.

Os investidores também não gostaram da ideia. “Me desculpe, isso não 
é grande o suficiente par nós, mas boa sorte!” Alguns perguntaram sobre 
armazenamento de dados, mas Alice não tinha nada concreto. “Me desculpem, 
é apenas uma ideia, mas olhem minhas projeções no Power Point. Os 
investidores disseram a Alice: volte para conversar assim que você tiver um 
milhão de usuários”.



Como a Alice poderia pensar que esse negócio era uma boa ideia. Foi ótimo 
ela ter perguntado por opiniões antes de largar o trabalho e se dedicar ao 
desenvolvimento desse aplicativo. Ela decidiu esquecer a ideia e fim de papo! 

Isso acontece a toda a hora. Claro, que desde que o negócio não seja a coisa 
certa , opiniões negativas matam muitas ideias ruins. Mas também matam 
algumas ideias inocentes e promissoras 

Muitos de vocês notaram que o exemplo que citei sobre o negócio da Alice, o 
MultiTextBot  é uma pequena e disfarçada descrição do Twitter- indiscutivelmente 
um dos maiores sucessos e um dos negócios mais transformadores do mundo.
 
E assim, antes da utilidade e do impacto do Twitter tornar-se obvio e irrefutável, 
a opinião e a reação inicial das pessoas que ouviram sobre a ideia- incluindo 
investidores e Venture Capital, foram negativas. Eles não entenderam. Existem 
ainda pessoas que não entendem, mas isso não importa porque eles têm dez 
milhões de seguidores que entendem e usam o Twitter todos os dias. Twitter 
é o negócio certo, mas não saberíamos se tivéssemos conhecido na terra do 
pensamento! 

Opiniões, bah!

cenário 2: Siga em Frente 

Vimos como opiniões negativas podem matar ideias na Terra do pensamento. 
Mas é apenas a metade da história. Vamos olhar como opiniões positivas 
podem nos comprometer ainda mais os negócios. 

Nós precisamos de um outro exemplo para nosso produto. 

O que você acha disso: Desenvolvedor de software experiente, Tom teve a ideia 
de desenvolver um aplicativo para celular que ajudaria pessoas românticas 
como ele. Esse aplicativo iria automaticamente enviar mensagens de texto 
aleatórias durante o dia. Vamos chamar esse aplicativo de “HoneyTextBot” 
seu par receberia mensagens de texto como: “Oi querida estou pensando em 
você. Te amo” ou “Oi gata, essa mensagem é para dizer que te amo.”.

Esse aplicativo faria seu par pensar que você está pensando nele ou nela ou 
tempo todo mesmo que ele ou ela tivesse bebendo uma cerveja com amigos ou 
assistindo luta na lama. Que romântico! 

Essa é a ideia do Tom, seu novo negócio. 

O que acontece com a ideia dele na terra do pensamento:

Tom contou sua ideia sobre o HoneyTextBot para alguns amigos, todos homens 
e pediu opiniões. Ele chamou de “pesquisa de mercado”.



A maioria de seus amigos, digamos 70% disseram ser uma grande ideia 
e falaram que definitivamente comprariam o aplicativo por $1,99 e utilizariam 
regularmente. Tom superestimou sua “pesquisa de mercado” e concluiu que 
poderia fazer milhões com esse aplicativo”.
 
Com o reforço dos especialistas e experts em opiniões assim como protegido 
financeiramente. Tom decidiu sair do trabalho e por 3 meses investiu suas 
economias desenvolvendo o aplicativo para criar a versão do HoneyTextBot. 
Tom é um experiente desenvolvedor e tem excelente conhecimento 
de design, dessa forma o aplicativo estava atraente e fácil de navegar. 
A primeira versão pode enviar mensagens em mais de 20 idiomas e cobre 
todas as possibilidades para barrar um competidor. Tom decide lançar 
o aplicativo nas plataformas (Android, iPhone e Blackberry) simultaneamente.

Tom lançou o HoneyTextBot e.....

......não aconteceu muita coisa. Ninguém parece ter se interessado pelo 
aplicativo. Nem mesmo seus amigos. Nem mesmo aqueles 70% que disseram 
que comprariam o aplicativo. Apenas três compraram e apenas porque Tom 
insistiu muito. Após algumas semanas dois deles deletaram dos telefones e o 
terceiro esqueceu que o aplicativo existia. 

O que aconteceu? 

O que poderia ter provocado isso, como tanta opinião positiva tornar-se esse 
fracasso? Como a projeção do Tom que 70% iria comprar e de repente apenas 
0.0002% compraram? Na verdade isso é o que acontece quando se toma 
decisões baseado no que você “aprende” na terra do pensamento. 

Com base na análise de Tom, conhecemos o caso do falso positivo. Enquanto 
habitava na terra do pensamento Tom se enganou que seu aplicativo era o 
negócio certo. Tom largou seu emprego, passou três meses desenvolvendo 
o aplicativo, três versões do aplicativo. Tom pulou a fase da pretotipagem 
assim como não se preocupou com a prototipagem. Ele foi direto para a ideia 
que eu chamo de prototipar o produto.

Prototipar o produto é o demônio e irmão gêmeo da pretotipagem. Se 
pretotipar pode ser resumido como: “Tenha certeza que você está construindo 
corretamente antes de construir o produto correto”. Prototipar o produto 
pode ser resumido como: “Construa correto mesmo que você não tenha certeza 
que está construindo o produto certo”. 

O que Tom estava pensando? Ele é inteligente. Por que ele investiu um 
centavo se quer criando mais de uma versão do HoneyTextBot? Por que ele 
se preocupou em internacionalizar o aplicativo desenvolvendo versões em 
outras línguas ?

O que aconteceu é que Tom foi impulsionado com tantas opiniões positivas que 
ignorou a “A Lei da Falha”. Ele assumiu que teria sucesso e decidiu seguir 
em frente. 



Infelizmente isso acontece muitas vezes. Quando nossa paixão em realizar a 
ideia combinada com o falso positivo torna-se difícil de resistir em não seguir 
em frente. 

Indivíduos excessivamente otimistas, por sinal, não são os únicos que caem 
nessa armadilha. Profissionais experientes de grandes empresas também 
entram nessa cilada, indo da terra do pensamento direto para o produto.  

Produtar o produto é a forma que a maioria dos produtos são desenvolvidos 

Produtar o produto é a razão pela qual a maioria dos fracassos são lentos, 
dolorosos e caros.

Saia o mais rápido possível da terra do Pensamento

Todos os negócios, certos ou errados, nascem na terra do pensamento.  
Ficar muito tempo pensando na ideia é possível abandonar prematuramente 
potenciais boas ideias, ou cometer excessos, ou investir demais em potenciais 
ideais ruins. Em outras palavras:

 •Não faça nada com o seu negócio;

 •Siga em frente, desenvolva o produto. 

Como já disse, as chances são de nossos negócios não serem o correto, mas 
o lugar que determina isso não é a terra do pensamento e sim o mundo real 
onde ao invés de opiniões subjetivas, podemos coletar informações 
de mercado e dados 

Não podemos deixar nossas ideias apodrecerem na terra do pensamento, 
temos que tirar do papel o mais rápido e barato possível. Por isso, pretotipar 
é a melhor forma de lidar com o demônio do fracasso. Portanto:

 •De uma chance (Pretotipe).



PretotiPar

CAPÍTULO QUATRO



Preâmbulos, justificativas, explicações e definições. Chegou a hora de ir ao 
ponto central desse livro. A criação real e testes de pretotipagem.

Primeiramente, irei apresentar algumas formas básicas de pretotipagem, 
então iremos observar maneiras de testá-las e finalmente irei combinar 
tudo que aprendemos com alguns exemplos. 

Misturas e técnicas de Pretotipagem 

Algum dia esse livro se tornará o negócio certo. Eu irei investir tempo, 
esforço para criar uma melhor estrutura, formal e oficial das técnicas de 
pretotipagem. Nesse momento darei um nome engraçado para cada técnica, 
descrevendo sua utilização e exemplificando potenciais cenários. Mas desde 
que essa versão é um pretotipo veremos mais uma versão e diferentes formas 
de pretotipagem, através de ideias e exemplos. 

Um rápido resumo de algumas técnicas que estamos falando:

 o turco Mecânico – Reposição de computadores complexos e caros por  
 seres humanos. 

 o Pinóquio – Construa uma versão não funcional “ sem vida “ para o produto.
 
 o Produto Minino Viável – Criar uma versão funcional do negócio, mas tirar  
 todas suas funcionalidades básicas. 

 o Provinciano – Antes de lançar mundialmente, teste sempre uma 
 versão local; 

 a Porta falsa – desenvolva uma forma falsa de entrar com o produto que  
 ainda não existe.

 o Faz de conta – Antes de investir e comprar qualquer coisa que você precise  
 para o seu negócio, primeiro alugue ou pegue emprestado. 

 De um novo rótulo – Coloque um novo rótulo no produto já existente que  
 pareça que você criou o produto.
 
Sinta-se à vontade para usar, abusar, usar indevidamente ou confundir 
qualquer uma dessas técnicas, redefina e adicione seu coração nesse 
conteúdo. Se você tiver uma forma, técnica ou sugestão interessante de 
pretotipar me mande um e-mail (asavoia@gmail.com). Descreva e sugira um 
nome para a técnica e eu posso incluir no futuro da versão do livro ou em 
meu blog (pretotyping.blogspot.com). 



Algumas palavras sobre cada uma das técnicas. 

o turco Mecânico

Essa técnica de pretotipagem foi 
emprestada da famosa máquina de jogar 
xadrez criada no século 18 conhecida 
como Turco Mecânico. As pessoas foram 
levadas a acreditar que o “Turco” era 
uma engenhoca programada para jogar 
xadrez. Na realidade, entretanto a caixa 
escondia um expert do xadrez que jogava 
manipulando um manequim. 
 
O pretotipo do Turco Mecânico é ideal 
para situações onde você pode substituir 
uma complexa e cara tecnologia ou ainda algo que será desenvolvido com 
um especialista no assunto que estará escondido e que supostamente 
faz o papel da tecnologia.

O sistema da IBM de áudio e texto é um exemplo perfeito dessa técnica. 
Desenvolver um bom sistema levaria anos e um alto investimento. Mas 
uma datilografa escondida em uma outra sala, assim como o jogador de 
xadrez estava escondido dentro do dispositivo do Turco Mecânico, facilmente 
simulava uma funcionalidade complexa. 

o Pinóquio 

Esta técnica de pretotipagem foi inspirado em Jeff Hawkins, que utilizou um 
pedaço de madeira para pretotipar o Palm Pilot e ficou conhecido como o 
fantoche de madeira, que após receber a visita da Fada Azul, se tornou um 
garoto de verdade 

Pretotipar o Pinoquio é a melhor forma onde objetos com tamanho, peso, 
forma, portabilidade, etc, são importantes e onde a imaginação pode 
ser usada para preencher os espaços em branco- muito parecido como 
Hawkins fez com o pedaço de madeira que tinha a funcionalidade de agendar 
reuniões, arquivar números de telefones e manter um caderno de notas. 

Produto Mínimo Viável 

O Termo Produto Mínimo Viável (MVP) foi apresentado e popularizado por 
Eric Ries, o criador do movimento The Lean Startup e um dos meus heróis. 

Como sugere o nome, essa técnica envolve criar e trabalhar no pretotipo 
do “produto atual” mas com algumas características e funcionalidades, 
o mínimo necessário para “coletar o máximo de informação sobre a validação 
e aprendizado sobre os clientes com o mínimo esforço”.



Desde que MVP envolve algumas atuais e básicas funcionalidades, de fato, 
exige mais trabalho que o pretotipo do Turco Mecânico e o Pinóquio. Mas um 
MVP pode se desenvolver em uma fração de tempo pois dispensam ferramentas 
complexas. Um MVP para um aplicativo de dieta familiar, por exemplo, deveria 
ter apenas textos (talvez algumas fotos) mas não deveria se preocupar com 
diferentes fontes de texto, vídeos etc. Tais ferramentas podem ser boas e ainda 
mais necessárias para o sucesso do produto final mas devem ser colocadas 
somente se os testes iniciais indicarem que o aplicativo de dieta familiar é o 
negócio certo. 

Nota: Como eu mencionei antes, eu aprendi sobre Lean Startup e MVP alguns 
meses atrás. Eu estava falando sobre como desenvolver um pretotipo. Durante 
o workshop, eu construí a “Strepped Tease” (o nome até aquele momento) para 
o pretotipo de aplicativo de celular e alguém me disse: “Ei qual a diferença do 
conceito de MVP de Eric Ries?”. Eu não encontrei uma boa resposta naquela 
ocasião. Mas depois de aprender mais sobre MVP e Eric Ries ficou claro que 
MVP e pretotipagem (assim como a maioria da metodologia do Lean Startup) 
tem o foco de ajudar criadores, inovadores e empreendedores a evitar os 
erros básicos: investir muito tempo e dinheiro desenvolvendo produtos que 
não existem ou tem mercado suficiente que justifique o investimento. 

o Provinciano  

Em muitos casos, o maior custo associado ao produto não é o desenvolvimento 
das funções básicas, mas escalar o produto e faze-lo útil para uma larga 
escala de usuários. O Provinciano como técnica de pretotipagem oferece 
as ferramentas fundamentais com a intenção de ser o produto final. Mas se 
limitando a escalar com o objetivo de testar em um número pequeno do público 
alvo. Como sempre, será melhor ilustrar como um exemplo: 

Vamos considerar que a Sandra teve uma ideia para um aplicativo de celular 
que possa ajudar pessoas a encontrar restaurantes que sirvam apenas comida 
orgânica. Vamos chamar o aplicativo da Sandra de Organic Eater Helper. 

Um dos mais caros e tempo de consumo do aplicativo será a criação 
e manutenção de uma base de dados de restaurantes que atinjam os 
requisitos de servir comida orgânica. É possível que existam milhares de 
restaurantes no pais e incluir todos e escrever códigos para manter a lista 
automaticamente atualizada, dessa forma Sandra teria muito trabalho 
desnecessário desperdiçaria muito tempo para fazer o aplicativo ser 
o negócio certo. 

Utilizar a técnica do provinciano de pretotipagem seria da seguinte forma: 
Sandra deveria começar se concentrando em uma cidade ou país. O ideal 
seria começar onde ela mora. Mesmo que tenha apenas alguns restaurantes 
de comida orgânica na região ela selecionaria e desenvolveria o aplicativo de 
uma forma simples. Sandra colocaria os nomes e localização dos restaurantes 
diretamente no aplicativo ao invés de escrever códigos para pesquisar em uma 



base de dados central com milhares de restaurantes e apenas apareceria um 
próximo da localização do usuário. 

Além do mais, simplificar e acelerar o desenvolvimento do pretotipo do aplicativo 
considerando a sua forma de abordagem simples e assim seria possível 
acelerar os testes e esforço de marketing. Ao invés de fazer propagandas 
nacionalmente, ela pode concentrar em uma região menor, poupar dinheiro e 
ainda aprender e testar para saber se o aplicativo é ou não é o negócio certo. 

a Porta Falsa 

O nome dessa técnica vem da apresentação de Jess Lee, fundador e Vice-
Presidente de Produtos da Polyvore. 

A Porta Falsa como pretotipo, o único requisito é criar uma entrada “para 
um produto em potencial (ou novas características). O produto não precisa 
existir ainda. Nas palavras de Jess. “ Um produto da web que você pretende 
que exista e que você possa ver alguém clicando na página desse produto. 

A Porta Falsa como técnica de pretotipagem são uteis para determinar o nível 
de interesse em seu negócio.

Na internet, uma Porta Falsa pode ser implementada através de um link ou 
botão na página da web ou um anúncio sobre o seu negócio.

Vamos considerar que a Sandy está pensando em escrever um livro 
sobre Observadores de Esquilos. (uma variação preocupante sobre o já 
preocupante e misterioso passatempo dos observadores de pássaro). 
Antes de investir meses e um tempo valioso para escrever “The Complete 
Squirrel Watcher”*, Sandra pode utilizar uma Porta Falsa para saber o 
interesse no livro criando uma página e fazendo anúncios na internet.  

The Complete Squirrel Watcher.
O Único Livro para observadores de esquilos 
Apenas $9.98. Clique para mais informações 

Ela pode pagar Google AdWords para publicar o anuncio em palavras 
relacionadas a esquilo ou apenas pessoas que busquem por “observação 
de esquilos”.

Irei elaborar mais sobre esse assunto no capitulo “Colocando tudo junto” 
Tenho certeza que você e dezenas de observadores de esquilo não perdem 
por esperar. 

*. O livro completo para os observadores de esquilo..



o Faz de conta

Alguns negócios podem exigir um investimento adiantado e nesse caso é 
essencial que você pretotipe sua ideia pegando emprestado ou alugando os 
itens mais caros.

Um novo negócio necessita de um espaço físico, por exemplo, não se comprometa 
com um contrato de 5 anos até ter certeza que estará no negócio por esse 
tempo. Ao invés disso, tente fazer um acordo por 3 meses em algum lugar 
desalugado ou melhor ainda, encontrar um lugar que já existe e que possa 
atrair o mesmo público alvo 

Uma nova loja de aluguel de carros elétricos deveria ser testado alugando 
ou pegando emprestado alguns carros elétricos por algumas semanas, 
não comprando uma frota de carros para lançar o negócio. 

Se tiver uma ideia, então que seja barata até você ter a certeza que tem 
o negócio certo. 

considerações Éticas 

Ao menos que você seja borderline ou psicopata, algumas dessas técnicas 
podem te incomodar do ponto de vista ético. É correto criar um pretotipo 
através de uma Porta Falsa apenas para verificar o interesse das pessoas em 
clicar no site? 

Eu pensei bastante sobre isso e cheguei a seguinte conclusão:

Negócios errado são responsáveis por uma grande quantidade de lixos. 
Eles desperdiçam tempo de pessoas inteligentes que desenvolvem 
(os produtos, negócios, serviços ) desviam dinheiro e recursos naturais 
que poderiam ser usados para construir algo mais útil e de sucesso. Tempo, 
dinheiro e recursos investido de forma errada são tempo, dinheiro e recursos 
roubados de negócios certos

Pense em todos os produtos que você comprou e usou apenas uma ou duas 
vezes antes de descartá-los e se arrependeu de ter comprado. Pense no 
número de produtos não vendido que foram jogados no lixo.

Pretotipar pode salvar você e seus potenciais clientes do desperdício, 
de muito tempo e dinheiro desperdiçados em negócios errados. 

Utilize seu julgamento e senso ético quando desenvolver e testar pretotipos 
e você irá dormir bem a noite.



teSte

CAPÍTULO CINCO



Pretotipos são criados por uma única razão. Nos ajudar a determinar o nível 
de interesse e a reação das pessoas com o negócio, ideia, produto, serviço, 
etc. Os dados coletados com o pretotipo poderá nos ajudar a determinar se a 
ideia é o negócio certo a fazer.

O único jeito efetivo de saber se o negócio é certo é testar. Não na terra do 
pensamento, onde paradigmas abstratos e opiniões subjetivas são coletados, 
mas sim no mundo real com pretotipo concreto onde possa se coletar dados 
de usuários 

Dados vencem opiniões 

No Google tínhamos algumas ideias que acreditávamos. “dados vencem 
opinião” e “eu digo com os números”.
 
Mas que tipo de dados deveríamos coletar com nosso pretotipos e o que os 
números deveriam dizer com isso?

É impossível criar um conjunto de métricas que sejam aplicadas igualmente em 
todos os negócios. O sucesso do livro , por exemplo, é tipicamente medido pelo 
número de cópias vendidas e filmes, pela bilheteria. O sucesso de um serviço 
de internet como Gmail por outro lado, é melhor medido não pelo número de 
pessoas que se abriram conta no Gmail, mas pelo número de pessoas que 
usam a conta regulamente (exemplo: 7 dias da semana acessando a conta de 
e-mail).

Enquanto não houver uma aplicação universal para medir um conjunto de 
métricas, existem algumas diretrizes em comum que podem, com algumas 
modificações ser aplicadas na maioria dos negócios. 

Sendo esse livro é uma versão pretotipa (veja sessão do MVP), eu irei 
apresentar duas métricas importantes e básicas: Nível de Interesse Pessoal 
(ILI)* e Nível de Interesse do Progresso (OLI)**.

Nível de interesse inicial (iLi) 

A primeira métrica que você deveria tentar coletar em qualquer produto é o 
que eu chamo de Nível de Interesse Inicial (ILI).

A métrica do ILI é simples:

 ILI= Número de ações tomadas/número de oportunidades oferecidas 
 por ações.

*. Initial Level of Interest (ILI)
**. Ongoing Level of Interest (OLI)



Onde?

 Número de oportunidade oferecidas por ações representa o número de  
 pessoas que te ofereceram oportunidades que pegaram alguma ação positiva  
 associada com o seu pretotipo. 

E

 Número de ações tomadas representam o número de pessoas que na verdade  
 te elevou com essa oportunidade.

Como tudo, um exemplo pode sempre fazer as coisas mais claras:

Adam é um naturista e paraquedista, ele é apaixonado por esses dois hobbies 
que sempre o faz pensar em desistir de ser um contador, ele pensa em comprar 
um avião e criar o primeiro negócio para naturistas saltarem de paraqudas: 

Antes do Adam pedir demissão e comprar o avião, seria uma grande ideia 
para ele analisar o nível de interesse de sua ideia. Será que saltar nu de 
paraquedas é a coisa certa, um negócio viável. Nós sabemos que existem 
alguns nudistas e muitos paraquedistas, mas quantos nudistas gostariam de 
saltar de paraquedas e quantos paraquedistas gostariam de saltar de um 
avião sem roupas, somente com o paraquedas? Isso é o que Adam deveria 
verificar sobre o nível de interesse. 

Existem fóruns on line de ambas as modalidades, nudistas e paraquedistas e 
vamos assumir que Adam já é membro de algumas dessas redes.

Adam poderia escrever o seguinte post para a comunidade nudista:

 Amigos nudistas, estou alugando um avião para fazer saltos nus de  
 paraquedas. O custo é $ 100 por salto. Não é necessário nenhuma experiência  
 de salto. E eu prometo que vocês não irão pousar em um campus de cacto.  
 O primeiro salto será daqui a um mês. Sábado 31 de maio em Santa Barbara.  
 Para se inscrever me mande um e-mail com os nomes e número de telefone  
 e eu irei responder com os detalhes. Lugares limitados, os primeiros a se  
 inscreverem terão a vaga garantida.

 Adam 

Uma coisa interessante sobre fóruns on line é que mostra quantas pessoas 
leram o post. Isto dará uma ideia ao Adam do número de pessoas que ele 
precisa. (Por exemplo, número de pessoas que leram o post e mandaram uma 
mensagem ou e-mail dizendo ter interesse) 

Assumindo que na semana seguinte que o Adam postou a mensagem. Ele 
verifica que 1490 pessoas leram o post (isso é o número de pessoas que viram 
a oportunidade) e ele recebeu 2 e-mails dizendo terem interesse (esse é o 
número de ações tomadas). 



O ILI (número de ações tomadas) nesse grupo seria 2/1490=0.0013 ou 0,13%
Nada muito encorajador, mas também sem muitas surpresas desde que a 
maioria das pessoas (incluindo os nudistas) naturalmente são relutantes 
a saltar de um avião. Nesse ponto Adam pode enviar duas respostas se 
desculpando, mas devido à falta de interesse de saltar nu de paraquedas, o 
evento foi cancelado. 

Antes de abandonar a ideia, entretanto, Adam deveria postar um comunicado 
similar no fórum de paraquedistas:

 Caros paraquedistas, vocês não estão entediados da mesma e velha forma 
 de  saltar? Para ser mais interessante eu estou alugando um avião para 
 fazer um salto nu, O custo será de $100 por salto. Eu prometo que vocês 
 não irão pousar em uma plantação de cactos, mas sim em um praia 
 de nudismo, imaginem a surpresa! O primeiro salto será em um mês, sábado  
 dia 31 de maio em Santa Barbara Se você quiser se inscrever por favor  
 me envie uma mensagem ou e-mail com o número de pessoas 
 interessado e eu irei responder com os detalhes Vagas limitadas e os  
 primeiros a se inscreverem terão prioridade. 

 Adam

Assumindo que na semana seguinte 898 paraquedistas leram o post e 112 
responderam positivamente. 

O ILI nesse caso seria : 112/898=12.5%, muito melhor. Agora sim! 

Com essa simples simulação de pretotipar e utilizando a métrica do ILI, em 
menos de uma hora de trabalho, nosso nudistas e paraquedista Adam coletou 
dados importantes:

Paraquedistas são um público alvo melhor do que os nudistas .
 
A ILI dos paraquedistas é bem alta, acima de 10% com 10,000 paraquedistas 
nos Estados Unidos, esse número seria bom o suficiente para levar a ideia 
a diante 

A porcentagem de paraquedistas que responderam dizendo ter interesse e 
estavam prontos e ansiosos para se inscrever era boa, portanto isso é um 
sinal de ser o negócio correto a se fazer. 

Dados do ILI são muito poderosos e fácil de interpretar as ações. No caso do 
Adam, dados do ILI indicaram que paraquedistas são um público alvo melhor 
que nudistas.  Entretanto é muito mais difícil de saber se tendo um bom ILI a 
ideia é boa o suficiente para seguir em frente. 

Em alguns casos um ILI de 12.5% poderia ser considerado ótimo, para 
outros não. Considerando ser fácil e importante coletar dados e calcular 
o ILI, interpretar os dados geralmente irá requerer julgamento, domínio e 
conhecimento do mercado 



As coisas parecem estar bem para a ideia do (salto sem roupa, ou sem o 
macacão de salto), mas veremos que o ILI é apenas um indicador inicial do 
negócio. Vamos investigar o que Adam deveria pretotipar e medir. 

 Nota: Tenho uma leve suspeita que deve existir uma regra contra saltar de  
 paraquedas nu. Desde que esse livro é um pretotipo, eu não investiguei 
 esse assunto. E somente para ter certeza, eu não estou endossando ou  
 sugerindo que saltar de paraquedas nu é uma boa ideia. Não tente isso em  
 casa. Mas se você fizer não me culpe por ter dado a ideia e nem 
 me mande fotos.

Nível de interesse do Progresso 

Para alguns negócios, onde sucesso não necessariamente depende de 
repetir o negócio (exemplo, um livro ou um aplicativo de videogame), um bom 
resultado baseado no Nível de Interesse Inicial (ILI) pode ser suficiente 
para prosseguir com o próximo passo. Entretanto, existem muitos negócios 
onde sucesso depende de repetição, compra, retorno, visitas, ou o progresso 
usado pelo mesmo grupo de pessoas que inicialmente ficaram interessados 
no negócio. Isto é particularmente importante se o negócio requer compras 
na frente ou algum custo com equipamentos ou comprometimento com algum 
custo recorrente. 

Diferente do ILI o Nível de Interesse do Progresso (OLI) é melhor representado 
por um gráfico ou tabela, ao invés de um único número, cada ponto no gráfico 
representa um nível de interesse do andamento em um período em particular. 
O que deve se observar em um gráfico ou tabela OLI é a tendência. O interesse 
foi a zero após algum tempo? Caiu um pouco e depois se manteve em um 
nível aceitável? Irá crescer? No primeiro cenário provavelmente você terá um 
negócio errado, o segundo caso poderá provar que é preciso mais estudos 
e um terceiro caso um indicador promissor que você deve ter um negócios 
certo.  

Como sempre, é muito mais fácil explicar com exemplos. Vamos voltar de onde 
paramos com o Adam e seu negócios de salto nu de paraquedas. 

Adam seria tolo de desistir de seu trabalho e comprar um avião somente tendo 
como base os números do ILI. Mesmo que mais de 10% dos paraquedistas 
tivessem interesse em fazer um salto nu, e se nenhum deles voltassem para 
outros saltos? Dessa forma o negócio teria vida curta 

Antes de tomar alguma decisão (como desistir do seu trabalho) ou 
investimento (como comprar um avião) Adam seria inteligente de verificar 
o Nível de Interesse do Progresso (OLI) de sua ideia. 

Simular pretotipos é um grande teste do ILI, mas você precisa de algo mais 
concreto e substancial para testar o OLI. Muitas pessoas não irão continuar a 
simular. A pretensão de ter um pretotipo irá se encaixar muito bem no orçamento. 



Ao invés de comprar um avião, Adam poderia alugar um de acordo com as 
suas necessidades. Alugar um avião no dia, pode custar muito para viabilizar 
seu negócio a longo prazo, ele pode perder muitos dólares toda a vez que 
precisar de um avião. Mas até Adam estar convencido que seu negócio é 
uma boa ideia, é melhor ele perder algumas centenas de dólares testando do 
que perder milhares de dólares colocando dinheiro e investimento na frente 
com esperança de ter o negócio certo. Lembre-se a Lei da Falha é ainda 
mais positiva com o resultado do ILI e as possibilidades ainda estão contra o 
negócio de Adam. 

Assumindo que o Adam seguiu todos os protocolos de pretotipar, anunciando 
o voo nos fóruns todas as semanas e passado um período de dois meses ele 
conseguiu organizar 8 voos. Um voo por sábado. 

A tabele abaixo demonstra os dados OLI após dois meses:

Me desculpe Adam! As coisas pareciam boas, você nem conseguiu fazer um 
pequeno lucro no seu terceiro voo. Mas estou preocupado que o negócio do 
salto nu possa não ser a coisa certa. 

Um alto ILI é bom, mas se o sucesso depender do progresso do negócio, você 
deveria testar o nível de interesse do progresso, se haverá um investimento 
associado com o seu negócio. No caso do Adam, pretotipar é a sugestão para 
que sua ideia  possa funcionar como um hobbie ou uma atividade, mas nesse 
momento seria imprudente para ele desistir do trabalho, comprar um avião e 
fazer desse negócio o seu sustento. Pretotipar salvou o seu dia e nos salvou 
do risco de ter um paraquedista pelado pousando em nosso jardim.



coLoque 
tuDo JuNto

CAPÍTULO SEIS



Finalmente todas as peças estão em um único lugar, portanto podemos ir 
com alguns exemplos da criação e testes de pretotipos, tomando decisões 
com base nos resultados. Através de exemplos, não fique surpreso se você se 
deparar um uma forma diferente de pretotipar e testar as ideias, Não existe 
um único modelo de abordagem. Eu ficaria surpreso se você pensar em outra 
forma de abordagem com o mesmo desafio. 

exemplo 1: o observador de esquilo 

Vamos construir outro exemplo de simulação de pretotipo. Se lembra da Sandy 
que pensava em escrever um livro sobre observar esquilos. Desde então ela 
teria investido meses e um tempo precioso para escrever “O guia completo 
para os Observadores de Esquilo” seria uma boa ideia ela pretotipar o livro 
antes de escrever e lançar. 

No caso da Sandy, o sucesso do livro está diretamente ligado ao número de 
pessoas que comprarem. (Não depende do número que compras repetidas). 
Tudo que ela precisa é encontrar o Nível de interesse Inicial (ILI). Simular 
pretotipos são ideais para isso. E aqui está como Sandy poderia fazer nesse 
caso. 

Por $10, ele poderia comprar o domínio TheCompleteSquirrelWatcher.com 
e criar uma página que dissesse:

 Caro Observador de Esquilo,
 Obrigado pelo interesse no livro “The Complete Squirrel Watcher”. 
 Eu estou trabalhando duro nesse livro, mas ele ainda não está pronto 
 para publicar. 
 Para assegurar uma cópia com um preço especial de $9.98 encaminhe um  
 e-mail para: iwantthebook@thecompletesquirrelwatcher.com 

 Eu irei te avisar assim que o livro estiver disponível. 
 O preço será de $9.98.

 Sandy Sandy (Squirrelgirl) Watson

Sandy pode também construir uma página na internet, como exemplo:

Você gosta de observar esquilos?

www.TheCompleteSquirrelWatcher.com
O livro oficial para observadores de esquilo 
Por Sandy Watson. Por apenas $9.98

Com poucos dólares, ela pode anunciar o site dedicado aos esquilos ou mostrar 
quando as pessoas pesquisarem no Google qualquer coisa relacionado a 
esquilos. Quando a pessoa clicar no anuncio eles serão redirecionados ao 
site dela. 



Essa simulação de pretotipo irá custar menos de $50 e levará poucas horas 
de trabalho que requerem pouca habilidade técnica.

Uma vez que o pretotipo estiver funcionando, Sandy pode deixar o anúncio por 
um mês ou mais, e após esse período sinalizar com os dados gerados através 
do serviço online. 

 Levando em consideração os dados gerados pelo pretotipo:

 23,402 pessoas viram o anúncio. 

 634 pessoas clicaram no anúncio 

 230 pessoas enviaram e-mail dizendo que comprariam o livro.

Existem alguns interessados considerando o ILI. 

O primeiro indicador de quantas pessoas foram para as páginas do esquilo ou 
procuraram e ficaram interessada em clicar no anúncio do livro. Este primeiro 
ILI pode ser calculado da seguinte forma:

 ILI1= Numero de cliques no anuncio/número de impressões (quantas  
 pessoas viram o anúncio).

Nesse caso, ILI1= 634/23,402=2.7%.

Nesse caso não é bom, mas também não é ruim.

O segundo ILI apresentado para ela foi a porcentagem de pessoas que após 
clicarem no anuncio, ficaram interessada em comprar o livro e mandaram 
e-mail para Sandy.

 ILI2= número de e-mails/ número de visitas a página da internet.

Nesse caso ILI2=36%(230/634).

Isto é encorajador, 36% das pessoas que visitaram o site  
TheCompleteSquirrelWatcher.com mandaram e-mail para reservar uma cópia 
do livro. Claro que nem todos irão comprar, mas ainda é um bom número.

Agora vem a decisão difícil. Será que a Sandy segue em frente e escreve o 
livro com bases nesses dados ?

Isso depende muito de sua expectativa para livro. Os dados indicam que o 
livro não parece estará na lista dos Bestsellers do New York Times. Não foi 
o número de pessoas suficientes interessados em esquilos. Mas não era a 
expectativa da Sandy. Para ela, tornar-se uma autora no assunto e vender 
algumas centenas de livros por ano estava bom demais. Nesse caso os dados de 
seu pretotipo sugerem que The Complete Squirrel Watcher irá provavelmente 
ser a coisa certa a ser feita para fazer a Sandy feliz. 



exemplo 2: aplicativo que avalia o seu prato de comida 

Nesse exemplo vamos considerar que o Bob é um nutricionista que quer 
criar um aplicativo para celular que analisa a foto da comida e retorna com 
a análise nutricional, pontue e classifique a comida de “A: Saudável e 
Nutricional. F: Comida não Saudável” Vamos chamar esse aplicativo de Bob 
avalia o seu prato. 

Bob conversa com amigos e outras pessoas sobre o aplicativo e a maioria 
das pessoas dizem que é uma grande ideia e que definitivamente usariam. 
Por sorte Bob ouviu falar da terra do pensamento e soube como opiniões 
podem enganar. Ele não sabia ao certo quantas pessoas poderiam utilizar o 
aplicativo ou estariam dispostas a pagar por isso. Será que os usuários se 
lembrariam de tirar fotos da comida antes de começar a comer. Será que 
eles usariam algumas vezes somente por diversão e depois esqueceriam ou 
deletariam o aplicativo?

Bob também percebeu que desenvolver o sistema de software para analisar 
automaticamente a comida com base na foto seria muito trabalho e um 
alto investimento e teria a chance de nunca chegar perto de um resultado 
satisfatório. (um problema similar encontrado pela IBM com a ideia do sistema 
de áudio e texto). 

Existem muitas questões que temos que responder além de desenvolver tecnologias 
caras. Isto significa que é necessário iniciar um pretotipo desse projeto.

Primeiro Passo: Utilize a técnica de pretotipagem da Porta Falsa e o do 
Pinóquio.

Você não deveria estar surpreso que o primeiro passo que Bob deveria fazer 
é construir algo como a Porta Falsa para medir o ILI e (veja o exemplo já 
apresentado de como fazer isso).

Vamos considerar que o resultado do ILI seja promissor. Entretanto a visão 
de Bob e sua definição de sucesso para o aplicativo exige não apenas o 
interesse inicial, mas também o uso continuo (o promissor OLI). Se o que o 
aplicativo exigi é algo difícil ou embaraçoso para as pessoas permanecerem 
com o aplicativo. Será que as pessoas se lembrariam em tirar fotos antes de 
começarem a comer ? Será que as pessoas ficariam envergonhadas de tirar 
as fotos em frente das outras pessoas, especialmente em restaurantes? Será 
que as pessoas tirariam fotos apenas das comidas saudáveis e esqueceriam 
de tirar fotos dos doces, sorvetes, frituras, etc.  

Se não acreditarmos e não utilizarmos o aplicativo, como estaríamos 
convencidos que outras pessoas usariam? Para responder essa questão, 
Bob deveria seguir a estratégia do Palm Pilot de Jeff Hawkins, pretotipar 
e desenvolver o Pinóquio para testar sua ideia. Desde que Bob tenha um 
smartphone com uma câmera , ele não precisa construir um pedaço de madeira 



como fez Hawkins. Ele poderia simplesmente fingir que o tinha o aplicativo no 
seu telefone e construir e preencher os espaços com a sua imaginação. 

Se Bob descobrisse que, após alguns dias de teste utilizando a técnica 
de Pinóquio de pretotipar, seu entusiasmo inicial começaria a diminuir e 
ele tiraria menos e menos fotos. Então ele teria um problema. Claro que 
ele tentaria explicar os fracassos. “esse aplicativo não é para mim, é para 
os meus clientes, eu já sei o que eu deveria comer, eu não preciso disso” 
Ele pode estar certo, mas ele deveria estar preocupado com isso. O “eu não 
usaria isso, mas outros sim” é um argumento que deve levantar a bandeira 
vermelha “negócio errado” em todos os sentidos e que deve ser descartado 
rapidamente. 

Entretanto, para continuar nosso exemplo, vamos considerar que Bob 
rapidamente começasse a tirar fotos de sua comida antes de comer e que isso 
se tornasse um habito. Não apenas um habito, mas quando ele tirasse as fotos 
na frente de outras pessoas ele pudesse questionar dizendo que adoraria 
um aplicativo como esse. Bob também começaria a postar fotos para que ele 
mantivesse tudo o que comia para enviar ao seu nutricionista para que ele 
possa lhe dar um retorno sobre a sua dieta. Isso seria um bom sinal. Bob, 
agora sabe que ele usaria o aplicativo para ele diariamente e descobriu que 
era útil implementar algumas novas ferramentas (Postar as fotos nas redes 
sociais e enviar para o nutricionista e amigos). 

Os dois testes de pretotipagem, funcionaram bem, o ILI foi bom e o OLI 
também foi bastante satisfatório, agora é hora de ver se conseguiria 
o número suficiente de pessoas que utilizariam o aplicativo de forma continua.

Bob precisa ter uma ideia sobre o que é o OLI e se a pretotipagem da 
Porta Falsa não vai funcionar ou se um simples pretotipo do Pinóquio 
(o Pinoquio exige muito fingimento e imaginação sobre as características 
e funcionalidades, eles são ótimos para convencer o criador da ideia que 
pode preencher os espaços em branco, mas não é tão bom para a coleta de 
dados de outros usuários).

Super barato, pouca tecnologia, o pretotipo do turco Mecânico 

Bob é um nutricionista com mais de 500 clientes, ele pode perguntar a alguns 
(digamos, 50 deles 10%) se eles teriam interesse em participar de uma 
pesquisa por um mês. Tudo que eles teriam que fazer seria tirar fotos de suas 
refeições antes de começar a comer e enviar por e-mail para ele. Em contra 
partida, ao final de cada dia, Bob iria enviar um e-mail com grau nutricional 
com comentários e sugestões de como melhorar a alimentação. Nada muito 
complicado ou que consuma muito tempo. Algo como:

 Prezada Maria, 

 Obrigado por ajudar no teste e pesquisa do aplicativo!  
 Segue a sua avaliação hoje: 



 Café da manhã F (ovos e bacon, você pode mais que isso). 
 Almoço: B (Salada, ótimo; queijo ruim).
 Jantar; A (Frango com vegetais, muito saudável, mas uma nota negativa 
 para o pão e a manteiga).

 Por favor tente comer mais frutas e vegetais nas próximas refeições.

 Atenciosamente,

 Bob 

Digamos que 30 (dos 50) clientes de Bob concordaram em responder a 
pesquisa (ILI =30/50 ou 60%). O primeiro impacto foi desapontador, mesmo 
que o ILI estivesse alto, ele esperava que todos os clientes concordariam em 
participar, ou ao menos 80-90%. Após falar com os clientes que decidiram 
não participar da pesquisa ele aprendeu algumas coisas que ele não pensou. 
Muitos dos clientes, por exemplo não tinham telefone celular com plano de 
dados, portanto eles não poderiam mandar as fotos para ele. Alguns clientes 
se sentiram um pouco desconfortável em compartilhar com as fotos dos pratos 
com ele ou compartilhar com outras pessoas. Mas os clientes se sentiriam 
confortáveis se as fotos dos pratos fossem analisadas por um computador. 
Boas informações para saber e manter em mente uma vez que ele tivesse 
progresso. 

Quando iniciou a pesquisa, Bob enviou aos 30 voluntários instruções do
que fazer (Exemplo: Tire a foto de tudo que você comer e envie para 
bobthenutritionist@somedomain.com) e assim que os e-mails com as 
fotos começaram a chegar, ele analisou os pratos e enviou os e-mails de
respostas com as notas e a avaliação nutricional. Muito trabalho, mas ele não 
é um programador então foi mais rápido e barato para ele fazer desse jeito. 

Após um mês de experimento, Bob tinha um bom OLI. (Nível de Interesse do 
Progresso):
 

Como sempre acontece, algumas pessoas que disseram que iriam participar 
não enviaram as fotos, alguns voluntários desistiram. No fi m do mês , entretanto 
ele tinha 2/3 dos voluntários ativos enviando fotos. Isso é encorajador 

Ainda mais encorajador, muitos voluntários estavam pedindo que ele 
adicionasse novos recursos e funcionalidades: “Hey Bob, você pode me enviar 
minha média?”, “Se eu esquecer de tirar uma foto será que eu poderia enviar 
uma descrição do meu prato?” e “Você pode me enviar o cardápio do dia que 
irá garantir que eu tire um A?”. 



Alguns outros voluntários reclamaram: Bob, não tem um bom sinal de internet 
onde eu almoço, fica difícil enviar a foto. 

Quando você não ouve sugestões dos usuários, pode ser que, ou não estão 
usando seu aplicativo ou não estão preocupados em te enviar os comentários 
e sugestões de como melhorar o app. Receber as sugestões, boas ou ruins é 
um bom sinal. Eles se preocuparam em fazer comentários ou para reclamar. 

As coisas estão indo bem para Bob. Um bom OLI e muitos retornos dos clientes. 
O aplicativo de Bob parecer ser o negócio certo. 

Existem ainda alguns pequenos problemas de receita e lucratividade. Será 
que as pessoas que estão usando o aplicativo estariam dispostos a pagar pelo 
serviço? Quanto eles estariam dispostos a pagar: $10 por mês, talvez $30 por 
mês? Por hora, tenho certeza que você sabe o quanto ele gostaria de ter essa 
resposta. Ele ainda tem 450 clientes para a pesquisa. Ele pode perguntar a 
100 clientes se eles pagariam por esse serviço por $10 por mês e para outros 
100 clientes perguntaria se eles pagariam $30 por mês em então medir o ILI 
e o OLI de ambos. 

Apenas alguns clientes pagariam $30 por mês por esse serviço, mas 
surpreendentemente, 42 clientes pagariam $10 por mês pelo serviço, 
mais do que ele poderia lidar manualmente. Era hora de investir em 
automação. Infelizmente ele percebeu que essa tecnologia de analisar 
comidas automaticamente com base nas fotos estava alguns anos à frente. 
Mas ele descobriu que poderia treinar estudantes e pagaria $15 por hora e 
que poderiam fazer um bom trabalho, como ele faria. Ele analisou os números 
e percebeu que poderia ter um lucro de $4 por paciente todo mês.

Após alguns nesses oferecendo o serviço para seus pacientes e tendo 
lucro, Bob decidiu pensar grande. O aplicativo era o negócio. Ele contratou 
um desenvolvedor para desenvolver um aplicativo (ao invés do desajeitado 
e-mail com uma forma de pretotipar) e treinar estudantes para lidar com 
a demanda de clientes. 

O aplicativo que avalia o seu prato é a coisa certa, e por causa disso, há muito 
mais pessoas saudáveis. 

Você não gosta de um final feliz?



agora VÁ 
e Faça

CAPÍTULO SETE



Embora tenhamos muito material e de forma rápida e eu submeti a vocês 
alguns exemplos fora do padrão. Eu espero que eu tenha respondido as 
seguintes questões:

O que é Pretotipar?

 •Por que é importante?

 •Quais são as técnicas de pretotipar que você pode usar?

 •Quais coleta de dados e o quais métricas usar com seu pretotipo?

agora é a sua vez!

Eu tenho certeza que você tem alguns negócios e ideias  que gostariam tentar. 
Pretotipar irá te ajudar de duas maneiras:

 •Se o seu negócio ficar na terra do pensamento, pretotipar deve ser 
 a forma mais fácil para começar. Ignore os opositores e mexa-se. Pretotipe  
 e veja o que acontece .

 •Se você está pronto para assumir um grande risco e um alto investimento  
 no seu negócio pretotipar irá ajudá-lo a começar rapidamente. Irá provar  
 a você com dados valiosos que lhe dará mais confiança que você está no  
 caminho certo, ou irá ajudá-lo a perceber que você precisar fazer algumas  
 mudanças no seu negócio ou mudar completamente a direção.

Em todos os casos, sinta-se à vontade em manter contato comigo 
(asavoia@gmail.com) e me diga como está indo para você e se eu posso 
ajuda-lo de alguma maneira se você tentar pretotipar. 

Talvez você encontre o seu negócio certo e se você ver o diabo do fracasso 
diga que o Alberto disse “Olá”.



BôNuS

CAPÍTULO OITO



Seria este um negócio certo?

Nos últimos dois anos, eu fiz dezenas de apresentações e palestras para 
milhões de pessoas sobre pretotipar. Eu pretotipei em meu trabalho e ajudei 
pessoas e empresas terem sucesso em pretotipar as suas ideias. 

As reações foram muito positivas e me surpreendeu. Pessoas amaram a 
ideia, elas entendem como e porque funciona. Todos querem saber mais a 
respeito e de acordo com o que muitos me disseram, mudou completamente a 
forma que eles pensam sobre procurar e investir em novas ideias e inovação. 
Eu tenho fortes evidencias que quando apresentado e explicado (na maioria 
das vezes) os exemplos e demonstrações fica claro que pretotipar e a coisa 
certa se fazer.

Muitas pessoas, intrigadas com o conceito de pretotipar e querendo aprender 
mais a respeito, tem me pedido para escrever um livro sobre o assunto. 
Escrever um livro, entretanto não é uma tarefa fácil (pelo menos para mim) e 
também significa um investimento de tempo, energia e concentração. No mais, 
a maioria dos livros não terão sucesso no mercado. Por isso eu decidi tratar 
a ideia do livro como uma ideia para testar- e pretotipar (pretotipe a ideia de 
um livro pretotipando um pretotipo de livro). 

Ao invés de gastar meses escrevendo, editando perfeitamente, polindo 
centenas de páginas (e sacrificando árvores por um livro pesado que poucos 
irão ler). Eu tirei alguns dias para criar e escrever a versão do pretotipo de 
minhas apresentações e workshop. O resultado é um pequeno livro (ou eBook) 
que você está lendo. 

Espero que a ideia central, a mensagem e prática de pretotipar seja capaz 
de brilhar através da forma desajeitada de escrever, da organização pobre, 
do material e obviamente falta de profissionalismo para editar. Se um livro de 
pretotipar, ao menos escrito por mim, é a coisa certa mesmo que essa versão 
com algumas arestas possa atingir algum nível de sucesso e popularidade. 
Claro que eu gostaria de ver amplamente o sucesso desse livro, mas eu sei 
que as probabilidades estão contra isso.



o MaNiFeSto Do 
PretotiPo 

Tenha certeza que você está construindo corretamente 
antes de construir o negócio certo:

Inovação vence ideias; 

Pretotipar é melhor que prototipar produtos; 

Dados vencem opiniões; 

Agora vence depois; 

Fazer vence falar; 

Simplificar vence complexidade; 
 

Comprometimento vence Comitês.
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