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RESUMO 

 

MARCONDES, Genésio. Proposição de teste para um produto: o caso TG CAT’S. 
2017. 117 f. Dissertação (Mestrado em Design, Tecnologia e Inovação) – Centro 
Universitário Teresa D’Ávila, Lorena/SP, 2017. 
 
 
 
Realizou-se revisão de literatura a respeito da Inovação como processo, mostrando 

um panorama geral dos conceitos de inovação, de desenvolvimento de produto e a 

relação do empreendedor nesse processo.  Posteriormente, averiguou-se a influência 

do formato afunilado do comedouro para gatos no consumo de ração, uma proposta 

de inovação apresentada pela marca TG CAT´S. A pesquisa se deu utilizando o Ciclo 

de Feedback: Construir – Medir – Aprender do método Startup Enxuta, e a ferramenta 

Fatorial Completo 2K do Planejamento de Experimentos.  O experimento analisou os 

efeitos de três fatores: o tipo de comedouro, comparando o TG CAT’S com os 

comedouros comuns; o tipo de focinho de gato, contrapondo a utilização dos 

comedouros pelos gatos normocefálicos (focinho normal) e pelos braquicefálicos 

(focinho achatado); e a quantidade de gato na residência, verificando se os números 

de gatos interferem na eficiência do produto.  Os resultados demonstraram que o 

formato afunilado do comedouro para gatos influencia o consumo de ração diante das 

seguintes condições: o TG CAT´S quando utilizado por gatos de focinho normal 

resulta em sobras de ração próximas a zero gramas; quando utilizado por gatos de 

focinho achatado, as sobras são muitas, mas em menor quantidade comparado com 

as sobras dos comedouros convencionais; e a quantidade de gatos de focinho normal 

na casa não interfere na eficiência do produto, as sobras de ração sempre serão 

niveladas a zero gramas. 

 
 
 
 
Palavras-chave: inovação; teste de produto; Startup Enxuta; Planejamento de 
Experimentos 
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ABSTRACT 

 

MARCONDES, G. Test proposal for a product: the TG CAT'S case. 2017. 117 p. 
Dissertation (Master in Design, Technology and Innovation) - Centro Universitário 
Teresa D'Ávila, Lorena / SP, 2017. 
 
 

 

A review of the literature on Innovation as a process was carried out, showing an 

overview of the concepts of innovation, product development and entrepreneur 

relationship in this process. Subsequently, the influence of the tapered format of the 

TG CAT'S brand feeder on cat food consumption was investigated. The research was 

done using the Feedback Cycle: Build - Measure - Learn from the Lean Startup 

method, and the 2k Factorial Design from Design of Experiment. The experiment 

analyzed the effects of three factors: the type of feeder, comparing TG CAT'S with 

common feeders; the type of cat's muzzle, opposing the use of feeders by 

normocephalic cats (normal snout) and brachycephalic cats (flattened snout); and the 

amount of cat in the residence, verifying if the number of cats interferes in the efficiency 

of the product. The results showed that the taper format of the cat feeder influences 

feed intake under the following conditions: TG CAT'S when used by normal muzzle 

cats results in feed leftovers close to zero grams; when used by flat-nosed cats, the 

leftovers are high, but in a smaller amount compared to leftovers of conventional 

feeders; and the number of normal muzzle cats in the house does not interfere with 

the efficiency of the product, the feed leftovers will always be leveled to zero grams. 

 
 
 
 
Keywords: innovation; product testing; Lean Startup, Design of Experiment 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 
Lista de abreviaturas e siglas 

 

ABINPET Associação Brasileira da Industria de Produtos para Animais de Estimação 

ASD Adaptive Sftware Development 

DMAIC Define, Measure, Analyse, Improve, Control 

DMADV Define, Measure, Analyse, Design, Verify 

DOE Design of Experiments 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

OCDE Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

PMV Produto Mínimo Viável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 
Lista de gráficos 

 

Gráfico 1 Efeito Principal do Fator A ......................................... 51 

Gráfico 2 Fator Tipo de Focinho de Gato ................................. 81 

Gráfico 3 Fator Tipo de Comedouro ......................................... 81 

Gráfico 4 Fator Quantidade de Gatos na Residência ............... 82 

Gráfico 5 Interação dos Fatores AB ......................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 
Lista de figuras 

 
Figura 1 Modelo de inovação linear – technology push .................................... 23 
Figura 2 Modelo de inovação puxada pelo mercado – Market pull .................. 23 
Figura 3 Representação sistema Stage-gate para desenvolvimento de produto ....... 25 
Figura 4 Modelo unificado para o processo de desenvolvimento de produto ........... 26 
Figura 5 Modelo funil de desenvolvimento ........................................................ 27 
Figura 6 As quatro fases para epifania de Steve Blank .................................... 31 
Figura 7 O ciclo de feedback da Startup Enxuta ............................................... 34 
Figura 8 Modelo geral de um processo (DOE) ................................................. 38 
Figura 9 Delimitação do teste de significância .................................................. 49 

Figura 10 Exemplos de gráficos de fatores de interação .................................... 52 
Figura 11  Estrutura metodológica da proposição de teste para um produto ...... 54 
Figura 12  Representação do esquema geral do teste do produto ...................... 54 
Figura 13  Sobra de ração em um comedouro convencional para gatos ............ 56 
Figura 14  Tipos de comedouros para cães e para gatos .................................... 57 
Figura 15  Vista de produto TG CAT´S ................................................................ 57 
Figura 16  Determinação dos sujeitos da pesquisa ............................................. 63 
Figura 17  Os gatos dos sujeitos da pesquisa ..................................................... 64 
Figura 18  Os comedouros comuns dos sujeitos da pesquisa ............................. 65 
Figura 19  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 1A – etapa 1........... 68 
Figura 20  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 2A – etapa 1 .......... 69 
Figura 21  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 1A – etapa 2 .......... 70 
Figura 22  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 1B – etapa 1 .......... 71 
Figura 23  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 2A – etapa 2 .......... 72 
Figura 24  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 1B – etapa 2 .......... 73 
Figura 25  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 2B – etapa 1 .......... 74 
Figura 26  Registro da tabela de rodadas e da pesagem – sujeito 2B – etapa 2 .......... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 
Lista de tabelas 

 

Tabela 1 Matriz experimental de um planejamento fatorial completo 23 ......... 44 
Tabela 2 Disposição dos fatores principais, dos fatores de interação e dos níveis 

em uma matriz experimental de planejamento fatorial 23 .......................... 
 
47 

Tabela 3 Fatores e níveis do experimento ...................................................... 60 
Tabela 4 Matriz experimental TG CAT’S ........................................................ 61 
Tabela 5 Descrição da combinação dos níveis experimentais ....................... 62 
Tabela 6 Valores pesados e média das tréplicas ........................................... 76 
Tabela 7 Variância e somatória das variâncias .............................................. 76 
Tabela 8 Variância global e erro experimental ............................................... 77 
Tabela 9 Níveis dos efeitos principais e dos efeitos de interação .................. 77 
Tabela 10 Efeitos principais e efeitos de interação ........................................... 77 
Tabela 11 t calculados ..................................................................................... 78 
Tabela 12 Teste de significância dos efeitos .................................................... 79 
Tabela 13 Fatores significantes e sinal de melhor ajuste ................................. 80 
Tabela 14 Descrição dos fatores e seus melhores ajustes ............................... 80 
Tabela 15 Pontos médios do nível baixo e do alto nos fatores A, B e C .......... 81 
Tabela 16 Médias do fator de interação AB ...................................................... 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 
SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................ 14 
1.1 Justificativa ...................................................................................... 17 
1.2 Objetivo Geral .................................................................................. 18 
1.3 Objetivos Específicos ...................................................................... 18 
1.4 Caracterização da Pesquisa ............................................................ 18 
2 REVISÃO DA LITERATURA ........................................................... 20 
2.1 Inovação como Processo ................................................................. 20 
2.2 A Metodologia Startup Enxuta ......................................................... 29 
2.2.1 O Ciclo de Feedback – Construir – Medir – Aprender ...................... 33 
2.3 Planejamento de Experimentos – Design of Experiment (DOE) ................ 37 
2.3.1 Fatorial Completo 2k ........................................................................ 43 
3 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................... 53 
3.1 Procedimentos Metodológicos ......................................................... 53 
3.2 Aplicação das Metodologias ............................................................ 55 
3.2.1 Fase 1: CONSTRUIR ....................................................................... 55 
3.2.1.1 Apresentação do Produto Mínimo Viável ......................................... 55 
3.2.2 Fase 2: MEDIR ................................................................................ 58 
3.2.2.1 Reconhecimento e Relato do Problema ........................................... 59 
3.2.2.2 Fatores e Níveis ............................................................................... 60 
3.2.2.3 Variável Resposta ............................................................................ 61 
3.2.2.4 Técnica Experimental ...................................................................... 61 
3.2.2.5 Realização do Experimento ............................................................. 62 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................... 67 
4.1 Fase 3: APRENDER ........................................................................ 67 
4.1.1 Análise dos Dados ........................................................................... 78 
4.1.2 Pivotar ............................................................................................. 85 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................ 87 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 89 

 
APÊNDICE 1 Termo de consentimento da empresa ......................................... 96 
APÊNDICE 2 Sujeito 1A - Ficha de cadastro de participação da pesquisa ........ 97 
APÊNDICE 3 Sujeito 2A - Ficha de cadastro de participação da pesquisa ........ 99 
APÊNDICE 4 Sujeito 1B - Ficha de cadastro de participação da pesquisa ........ 101 
APÊNDICE 5 Sujeito 2B - Ficha de cadastro de participação da pesquisa ........ 103 
APÊNDICE 6 TCLE - Termo de consentimento livre e esclarecido .................... 105 
APÊNDICE 7 Instrução ETAPA 1 ...................................................................... 108 
APÊNDICE 8 Instrução ETAPA 2 ...................................................................... 111 
   
ANEXO 1 Pedido de registro de marca ........................................................ 114 
ANEXO 2 Pedido de depósito de patente .................................................... 115 
ANEXO 3 Ficha do aluno EEL/USP ............................................................. 116 
ANEXO 4 Valores críticos da distribuição t de Student ................................ 117 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 

 14 

 
1 - INTRODUÇÃO 
 

 O que fazer quando se quer testar um produto?  Essa foi a pergunta chave que 

levou ao desenvolvimento da presente pesquisa.  Existem inúmeras metodologias 

encontradas na literatura sobre desenvolvimento e teste de produto, e a academia é 

o local onde tais conhecimentos se originam.  Diante disso o autor deste trabalho 

utilizou o Curso de Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação para 

propor e aplicar um teste de validação em um produto, o intuito foi averiguar pela 

aplicação de metodologias científicas se o produto realmente cumpre com aquilo que 

propõe a resolver. 

 Todo os produtos ou serviços são criados para solucionar um problema, assim 

como para suprir uma demanda (KOTLER; ARMSTRONG, 2005).  No caso do objeto 

de estudo da presente pesquisa, o pesquisador/empreendedor identificou uma 

necessidade de mercado resultante de uma experiência pessoal. 

Os gatos da casa onde morava não comiam toda ração servida no comedouro, 

mesmo havendo uma certa quantidade de ração disposta no interior do comedouro, 

eles sempre miavam pedindo por mais. E mesmo sacudindo a vasilha para que os 

grãos de ração se espalhem, na tentativa de fazer com que voltem a consumi-las, os 

gatos continuavam com a recusa e miavam pedindo por mais. 

Por conta desse constante dilema, o pesquisador, na perspectiva de 

empreendedor, elaborou um desenho conceitual do que seria um produto que 

pudesse solucionar tal problema.  Logo depois procurou-se uma empresa de 

prototipagem e com ajuda de uma impressora 3D concebeu-se o produto que foi 

registrado com a marca1 TG CAT’S, TG de tigela e CAT’S, na língua inglesa, de gato, 

portanto, tigela de gato.  Também foi depositado o pedido de patente de modelo de 

utilidade intitulado comedouro para gatos2. 

 O TG CAT’S foi desenvolvido segundo a anatomia buco-maxilo-facial dos 

gatos, o focinho do gato e a angulação de suas vibrissas3 foram mensuradas, e três 

                                                 
1 Vide ANEXO 1 
2 Vide ANEXO 2 
3 As vibrissas são órgãos sensoriais próprios de certos animais, principalmente dos mamíferos, popularmente são 
chamadas de bigodes. No caso dos gatos, elas são totalmente sensíveis, dando aos gatos uma capacidade de 
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protótipos via impressora 3D foram realizadas até que se chegasse ao formato e ao 

tamanho que atendessem o objetivo de fazer com que os gatos alcançassem todos 

os grãos de ração. 

 Somente após o período desse processo de desenvolvimento de produto que 

se conheceu o tamanho do mercado.  Segundo pesquisas, a Associação Brasileira da 

Industria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET)4 divulgou que o 

faturamento do mercado pet em 2016 foi de 18,9 bilhões, o Brasil se mantém absoluto 

em terceiro lugar como o mercado pet de maior faturamento mundial, ficando atrás 

somente dos Estados Unidos e do Reino Unido. “Hoje o mercado pet já representa 

0,38% do PIB brasileiro, à frente dos setores de geladeiras e freezers, componentes 

eletrônicos e produtos de beleza”5 

 Ainda segundo a ABINPET, o Brasil é o segundo maior do mundo em 

população de animais de estimação, são 132,4 milhões de cães, gatos, aves, peixes 

e mamíferos de pequeno porte.  Desse montante, 22,1 milhões são de gatos, e este 

é o animal de interesse do presente projeto. 

 Perante tamanha população de felinos domésticos e tamanho mercado 

potencial, percebeu-se uma grande oportunidade de negócio, pois tem-se um produto 

que atende especificamente uma peculiaridade intrínseca dos gatos e, graças ao 

presente projeto, teve sua eficiência comprovada pela aplicação de métodos 

científicos. 

No período de junho de 2016 a janeiro de 2017 foram vendidas 395 unidades 

em 188 vendas concretizadas, registrando apenas um caso de devolução. Sua venda 

é feita, de forma modesta, via e-commerce, em um site de vendas de produtos 

variados. Atualmente, o TG CAT’S é fabricado em alumínio por uma técnica chamada 

repuxo. 

Nesse início de negócio, muitas dúvidas surgiram por parte dos primeiros 

clientes, e duas delas foram fundamentais para que a presente pesquisa fosse 

elaborada. 

                                                 
previsibilidade infalível, aportando lhes todas as informações sobre hormônios, orientação e força do vento e a 
pressão atmosférica do ar. (VIBRISSAS,2017) 
4 Informações disponíveis no site da associação no item mercado. http://abinpet.org.br/site/mercado/ 
5 Informações disponíveis no site da associação no item perguntas frequentes. http://abinpet.org.br/site/faq/ 
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A primeira dúvida: o produto realmente funciona? Por ser um produto muito 

diferenciado e ser um recente lançamento, algumas pessoas registraram essa dúvida 

em relação a eficiência do produto.  A segunda dúvida: o meu gato é da raça que tem 

o focinho achatado, o TG CAT’S funciona para esse tipo de caraterística? As raças 

como persa, himalaia e exótico possuem o focinho achatado, portanto apresentam 

uma outra mecânica de mastigação, tão peculiar quando a dos gatos de focinho 

normal. 

A necessidade de responder de forma específica, embasada em conceitos 

científicos, diminuindo as margens de dúvidas e obtendo resposta de ferramentas 

técnicas, levou o empreendedor a pesquisar uma forma de propor e realizar um teste 

para seu produto. 

Inspirado na cultura da Baía de São Francisco, Califórnia, E.U.A, conhecida 

como a região do Vale do Silício, o berço das maiores startups que se tornaram 

corporações de influência mundial, local em que todo empreendimento é baseado na 

exploração de métodos científicos e de geração de valor econômico (HAMEL, 1999), 

o produto apresentado se coloca em teste. 

Thomke (2010) salienta que uma etapa fundamental do processo do 

desenvolvimento de produto ocorre quando uma ideia ou conceito se transforma em 

um artefato, ou um protótipo, e assim se consegue testar o produto, discutindo e 

avaliando-o junto aos clientes. Nesse sentido que o presente trabalho se constitui, 

propondo e realizando um teste e um produto pela aplicação de métodos científicos, 

averiguando se o mesmo cumpre com aquilo que propõe solucionar. 

Para propor o teste, primeiramente realizou-se um estudo teórico a partir de 

conceitos sobre inovação, começando pelo Manual de Oslo e depois noções de 

inovação como processo, analisando modelos de desenvolvimento de produto e o 

papel do empreendedor como principal agente no desenvolvimento de novos produtos 

e no fomento à inovação. 

Posteriormente, o estudo teórico apresentou os conceitos do modelo Startup 

Enxuta, uma metodologia ágil na aplicação de testes para novos negócios e produtos, 

apresentando também os conceitos da ferramenta Planejamento de Experimentos, 

uma poderosa ferramenta estatística que permite a aplicação de modelos 

matemáticos para representar um sistema com suas variáveis de entrada e de saída.  
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Sendo essas duas metodologias que compuseram a base para a proposição do 

presente teste, realizando uma interação entre elas. 

A decisão de interagir essas duas metodologias foi embasada nas práticas 

Lean Seis Sigma, onde nelas constam os métodos DMAIC, focado em melhorar 

processos de negócios já existentes, e DMADV, focado em criar novos produtos e 

processos.  E tais métodos aplicam o planejamento de experimento em suas fases de 

testagens. 

Saber como medir e analisar a satisfação é tão importante quanto estar em 

contato com cliente.  Por isso, a escolha de aplicar metodologias, que podem interagir 

entre si, com status científico, e que oferecem resultados técnicos e específicos, 

garante a solidez nas respostas, e, mais especificamente, no caso desse projeto, 

endossa se o produto cumpre ou não com aquilo que se propõe. 

 

 

1.1 - Justificativa 

 

Existem algumas justificativas para a realização do presente trabalho, mas 

duas deles foram aqui destacadas. A primeira delas é a importância de colocar o 

produto à prova de forma sistematizada. O empreendedor que se coloca na posição 

de pesquisador deve estar ciente de que um resultado é sempre um resultado, ou 

seja, independente de ser favorável as suas expectativas ou contrário a elas, os 

resultados devem ser analisados e concluídos.  Nesse sentido, empenhar-se para 

concretizar um projeto desse porte, testando um produto recém-lançado de uma 

empresa recém-aberta, mostra o quanto se pretende com o desenvolvimento e 

consolidação desse produto como uma inovação para o mercado. 

A segunda justificativa trata-se da parceria entre o centro universitário e a 

empresa, fortalecendo a contribuição da área das ciências aplicadas à área de 

negócios.  Para o centro universitário, essa parceria resulta na consolidação do real 

propósito da implantação do programa de pós-graduação em mestrado profissional, 

pois colabora para que a empresa solucione um problema real.   E para a empresa, a 

parceria contribui para que se compreenda metodologias eficientes, aprendendo 

como utilizar a ciência como ferramenta de desenvolvimento empresarial. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 

 18 

 

1.2 - Objetivo Geral 

 

A pesquisa tem como objetivo geral testar o produto TG CAT’S pela aplicação 

das metodologias Startup Enxuta e Planejamento de Experimentos, averiguando se 

seu formato afunilado otimiza o consumo de ração pelos gatos. 

 

 

1.3 - Objetivos Específicos 

 

Quanto aos objetivos específicos, a pesquisa visa: 

a) Realizar uma revisão teórica dos conceitos de inovação, da Startup 

Enxuta e de Planejamentos de Experimentos; 

b) Aplicar o Ciclo de Feedback: Construir – Medir – Aprender da 

metodologia Startup Enxuta; 

c) Aplicar na fase Medir do Ciclo de Feedback a ferramenta Fatorial 

Completo 2K da metodologia Planejamento de Experimentos; 

d) Avaliar os efeitos principais e os de interações significantes e aplicar 

análise gráfica; 

e) Registrar e discutir a decisão de pivotar na fase Aprender do Ciclo de 

Feedback. 

 

 

1.4 - Caracterização da Pesquisa 

 

 A pesquisa propõe um teste de produto, para tanto, sua caracterização se 

baseou nos parâmetros estabelecidos por Turrioni e Melo (2012), os quais 

determinam sua natureza como sendo aplicada, uma vez que se constitui na busca 

por conhecimento que auxiliarão o pesquisador na elucidação de uma aplicação 

prática, visando um ou mais problemas específicos.  De acordo com os objetivos a 

pesquisa também se classifica como exploratória e descritiva-explicativa de 

abordagem quantitativa com uso de método experimental. 
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A definição de natureza da pesquisa como aplicada se deu porque os 

resultados obtidos foram utilizados para aferir se um produto realmente cumpre com 

aquilo que se propõe a solucionar.  Apolinário (2006) declara que os objetivos 

comerciais das empresas buscam na pesquisa aplicada respostas para desenvolver 

produtos ou processos conforme as necessidades do mercado.  Nesse sentido, o 

produto em questão foi desenvolvido para atender uma necessidade identificada no 

mercado, e a constatação de sua funcionalidade faz parte de sua validação. 

Com relação à classificação exploratória dos objetivos, foi necessário fazer 

uma investigação sobre os métodos Startup Enxuta na validação de produtos e 

Planejamento de Experimentos na testagem de hipóteses para averiguar como tais 

metodologias podem trabalhar juntas na execução de uma proposição de teste para 

um produto. 

A classificação descritiva-explicativa faz referência aos resultados obtidos pela 

aplicação da ferramenta estatística Fatorial Completo 2k em conjunto à ferramenta de 

análise Ciclo de Feedback Construir – Medir – Aprender, pois dessa interação os 

fatores principais e os fatores de interação significantes do processo foram 

determinados, e assim registrados por expressões numéricas e gráficas pela 

ferramenta estatística.  E pela descrição e explicação desses registros pela ferramenta 

de análise foi possível estabelecer a validação do produto. 

 A abordagem quantitativa e o método experimental foram atribuídos por se 

tratar da investigação das variáveis que determinam a especificidade de um produto, 

em outros termos, a pesquisa aplica um experimento estatístico para examinar um 

objeto de estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O presente capítulo se inicia apresentando os conceitos de inovação pelo 

Manual de Oslo (2009) e na sequência a inovação como processo. É mostrado um 

panorama geral dos conceitos de inovação, dos conceitos de desenvolvimento de 

produto e a relação do empreendedor nesses processos.  

No sentido de situar as condições para a inovação, se busca na revisão da 

literatura analisar alguns dos modelos, os quais são, a priori, enquadrados na 

perspectiva da empresa. Nesse capítulo, se observam o papel do empreendedor 

como principal agente no desenvolvimento de inovações para o mercado, ou seja, 

lançamento de um novo produto.   

 Em seguida, o estudo teórico se desenvolve com base no modelo Lean Startup, 

uma metodologia adequada para testar ideias de negócios, negócios em estágios 

iniciais, e, principalmente, testar produtos. Nesse trabalho, Lean Startup norteia os 

propósitos desse estudo. E, encerrando a revisão da literatura, desenvolve-se o 

levantamento dos conceitos de Planejamento de Experimentos – Design of 

Experiments – DOE, uma importante ferramenta aplicada para coleta e aferição de 

dados, que aponta o procedimento que será aplicado na proposição de teste e na 

análise dos resultados desse estudo, a ferramenta fatorial completo 2K. 

 

2.1 - Inovação como Processo 

 

Os estudos no campo da inovação são caracterizados pela amplitude e dotados 

de complexidade, sendo objeto de campo de estudos em várias disciplinas como, 

engenharia, economia e administração. Ao se tentar estabelecer uma definição 

absoluta para inovação pode-se deparar com uma tarefa bastante difícil, uma vez que 

o termo inovação inclui diferentes perspectivas e dimensões interdisciplinar e 

multidisciplinar (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; OECD, 2009). No entanto, entende-

se que os vários tipos de inovação se diferem, por exemplo, de como e onde a 

novidade é criada. Além disso, a inovação pode ser entendida a partir da sua relação 

com a invenção. Tigre (2006) observa uma importante distinção que ocorre entre 

invenção e inovação. Nesse caso, uma invenção parte da premissa de criação de um 
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processo, técnica ou produto inédito, enquanto a inovação representa a aplicação 

prática de uma invenção (TIGRE, 2006). 

O Manual de Oslo (OCDE, 2006) analisa as contribuições de Joseph 

Schumpeter, cujos estudos contribuíram significativamente para o desenvolvimento 

das teorias da inovação, defendendo que o desenvolvimento econômico depende das 

inovações, as quais podem surgir de modo radical ou incremental. As inovações 

radicais são denominadas por Schumpeter como aquelas que causam “destruição 

criadora”, ou seja, do tipo “fazer algo completamente diferente” reescrevendo novas 

técnicas e regras econômicas, levando a rupturas de ordem intensa (TIDD e 

BESSANT, 2001). As inovações também ocorrer de modo incremental, para 

Schumpeter essas inovações são aquelas que dão continuidade ao processo de 

mudança existente, significam inovações do tipo “fazer o que já fazemos, só que 

melhor” (TIDD; BESSANT, 2001; OCDE, 2006). Em seus estudos para compreender 

o processo de inovação Schumpeter (1934) propõe cinco tipos de inovação que parte 

do nível da empresa e que assume a ampla sociedade: introdução de novos produtos; 

introdução de novos métodos de produção; abertura de novos mercados; 

desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros insumos; 

e, a criação de novas estruturas de mercado em uma indústria.  

Nesta perspectiva, Schumpeter aponta que as empresas são tidas como sendo 

o locus da inovação, onde de fato a inovação ocorre. Portanto, levando-se em conta 

a inovação no nível da empresa, o Manual de Oslo (OCDE, 2006) classifica os 

principais tipos de inovação: inovação em produto; inovação em processo; inovação 

em marketing e inovação organizacional. 

As inovações de produto ocorrem pela introdução de um bem ou serviço novo 

ou significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos, incluem as melhorias significativas nas especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais. Considera-se, ainda, que as inovações de produto podem 

fazer uso de novos conhecimentos ou tecnologias, bem como podem se basear em 

novos usos ou combinações para conhecimentos ou tecnologias existentes. As 

inovações em processos é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado e que incluem mudanças 
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significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. Tais inovações podem 

contribuir para a redução de custos seja de produção ou de distribuição, também 

proporcionar a melhoria da qualidade, bem como possibilitam a fabricação ou a 

distribuição de produtos novos ou significativamente melhorados (OCDE, 2006).  

Observa-se que as inovações em produtos e processos se encontram bastante 

relacionadas, pois envolvem inovações tecnológicas. Tigre (2006) destaca que uma 

determinada tecnologia pode ser entendida como sendo os conhecimentos sobre 

técnicas, e essas envolvem aplicações dos conhecimentos em produtos, processos e 

métodos organizacionais e marketing.  

No tocante às inovações em marketing, essas envolvem implementações de 

um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do produto 

ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 

fixação de preços. Estão para melhor atender as necessidades dos consumidores, 

também envolvem abertura de novos mercados, ou reposicionando o produto de uma 

empresa no mercado, com o objetivo de aumentar as vendas (OCDE, 2006).  

Cabe ressaltar que as inovações em marketing também podem abranger as 

mudanças de design e embalagens. As inovações em design incluem a introdução de 

significativas mudanças na forma, na aparência, no aroma ou no sabor ou no sabor. 

As inovações nas embalagens podem considerar mudanças no formato do recipiente 

e nos materiais utilizados, com novo apelo visual, bem como novo método de 

comunicação ou sistema de informação de marketing ou novas estratégias ou 

sistemáticas para preços (OCDE, 2006). As inovações organizacionais levam em 

conta a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios 

da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. 

De modo geral, as inovações organizacionais incluem práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas, mas que não tenha sido 

usado anteriormente na empresa. 

Conforme visto, o Manual de Oslo coloca a empresa no centro do processo de 

criação e desenvolvimento das inovações, incluindo suas interações num amplo 

sistema de inovação local, passando pelo regional e no nível nacional. E, dessa 

maneira, a inovação tende a ser vista na perspectiva da empresa. Existem diversos 

modelos que explicam como a inovação se desenvolve nas empresas.  
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Historicamente a inovação era vista como um processo baseado em pesquisa 

e desenvolvimento a partir de universidades e centros de pesquisas. Trata-se de um 

processo de inovação sequencial, linear e simples da pesquisa básica, pesquisa 

aplicada, geração de ideias, desenvolvimento de produto ou processo e a entrada no 

mercado pela empresa. Nesse caso, conforme Figura 1, o modelo é caracterizado 

pela tecnologia empurrada – technology push, ou seja, a inovação é empurrada para 

o mercado. 

Figura 1 – Modelo de inovação linear – technology push 

 

      Fonte: Tigre (2006) – adaptado pelo Autor (2017). 

 Em outro modelo, Figura 2, denominado de market pull (puxado pela 

demanda), considera que os novos produtos introduzidos no mercado são baseados 

especialmente na existência de tecnologias e, em muitas áreas, demanda e ofertas 

estão em equilíbrio. Apesar de o processo ser sequencial, linear e com feedback da 

empresa, havendo uma busca das necessidades do mercado, o mercado serve como 

gerador de ideias a fim de direcionar P&D. Todavia, aponta um papel puramente 

reativo no processo de inovação.  

Figura 2 – Modelo de inovação puxada pelo mercado – market pull 

 

        Fonte: Tigre (2006) – adaptado pelo Autor (2017). 

  Destaca-se que a inovação atualmente é vista como um processo contínuo, 

integrando uma rede abrangente de relações internas e externas movidas por um fluxo 
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intenso de tecnologias de informação e comunicação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2001). Para Tidd, Bessant e Pavitt (2001), a inovação na empresa consiste num 

processo de busca e seleção de ideias que possibilitem mudança e viabilização para 

um novo produto ou serviço e que as pessoas utilizem e valorizem ou novo processo, 

assim como sejam incorporados na rotina de trabalho. As inovações não acontecem 

como um evento único e isolado, mas por influência de diversos fatores que sinalizam 

possibilidades de inovação. No âmbito das empresas, as inovações também surgem 

por meio das estratégias, deliberadas ou emergentes, para serem levadas adiante ou 

ainda pela implementação ou transformação de uma ideia em realidade (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2001).  

 Em pesquisa conduzida por Silva, Bagno e Salerno (2014) onde se procurou 

identificar modelos de inovação, os autores optaram por aqueles considerados como 

sendo os principais em razão das suas contribuições conceituais e relevâncias, dentre 

as quais: a) inovação partindo da descoberta e ideia para o desenvolvimento de novos 

produtos baseada no modelo de Cooper (1990); b) o processo de desenvolvimento de 

produto baseado no modelo de Rozenfeld et al. (2006); e, c) o modelo clássico de 

Clark e Wheelwright (1992) que apresenta graficamente a ideia de um funil, 

caracterizado pela seletividade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento.  

Para Takahashi e Takahashi (2007), essas abordagens se enquadram na 

forma de “modelos conceituais”, uma vez apresentam a estrutura de estratégia para 

o desenvolvimento de produtos e para as quais as empresas podem estabelecer a 

sua própria estratégia. 

 Cooper (1990; 1994) se baseou no modelo desenvolvido pela National 

Aeronautics and Space Administration – NASA na década de 60, denominado de 

planejamento de projeto em fases ou Phased Project Planning que visa o 

desenvolvimento de produto. Conforme a Figura 3, o processo está dividido em cinco 

estágios que se inicia com a ideia do projeto de produto seguindo até o estágio de 

lançamento do produto e revisão. 
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Figura 3: Representação do sistema Stage-gate para desenvolvimento de produto 

 

Fonte: Cooper (1990) – adaptado pelo autor. 

 

 Para cada um dos estágios uma equipe de projeto obtém informações, avalia 

e toma decisões, assim em cada estágio se precedem pontos de revisão ou gates 

com funções cruzadas de diferentes departamentos como, por exemplo, da 

engenharia, marketing, pesquisa e desenvolvimento. Conforme Cooper (1994), o 

modelo do Stage-gate segue a perspectiva de sistema, bem como um roteiro que 

auxilia as empresas no uso eficiente dos recursos escassos para o desenvolvimento 

de produtos.  

O processo de desenvolvimento de produto baseado no modelo de Rozenfeld 

et al. (2006) descreve as melhores práticas para a gestão de desenvolvimento de 

produto, sendo previsto aplicação de técnicas e métodos relacionados com as 

atividades do processo. Nesse caso, o modelo, conforme Figura 4, apresenta o 

processo dividido em macro fases de pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-

desenvolvimento, e cada uma delas é representada por fases, atividades e tarefas e 

que irão conjuntamente traduzir melhores práticas para o processo de 

desenvolvimento de produto na empresa. Semelhante ao modelo de Cooper, no 

modelo de Rozenfeld et al (2006), existem os gates, ou seja, atividades de avaliação, 

monitoramento da viabilidade, tomadas de decisões e lições aprendidas (AMARAL; 

ROZENFELD, 2008). 
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Figura 4 - Modelo unificado para o processo de desenvolvimento de produto 

 

Fonte: Amaral e Rozenfeld (2008). 

 

 De acordo com Amaral e Rozenfeld (2008), para o processo de 

desenvolvimento de produto existem elementos utilizados que apoiam a realização 

das diversas atividades, tais como: 1. Metodologia: é um conjunto de métodos; 2. 

Método: é um conjunto de princípios, regras, organizados para a realização de uma 

ou mais atividade; 3. Aplicativo: é um conjunto de ferramentas; 4. Ferramenta: é a 

automatização total ou parcial de um ou mais métodos ou atividades; 5. 

Funcionalidade: é uma automação específica dentro de um aplicativo ou ferramenta 

que corresponde a transformação de um input em um output; e, 6. Informação: dados 

ou documentos de entradas e saídas das atividades. 

O modelo clássico de Clark e Wheelwright (1992) traz a perspectiva da 

inovação a partir de um funil em que ideias são estimuladas e engajadas pela 

organização, a seletividade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento determinarão 

apenas alguns que se tornarão produtos da empresa, ou seja, poucas propostas 

prosseguirão. Nesse caso, conforme a Figura 5, a existência de filtros das ideias, 

numa primeira fase as ideias são geradas tanto para produto como para processo, 

passando pela avaliação do conceito, as potenciais passam pelo filtro 1, na sequência 

tem-se o detalhamento dos limites, objetividade e escopo que determinarão o 

conhecimento necessário para prosseguir, as ideias ou projetos selecionados passam 
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pelo filtro 2, e na sequência somente os projetos potenciais passarão pelo filtro 3 

prosseguindo para a eventual introdução no mercado. 

 

Figura 5 – Modelo funil de desenvolvimento 

 

       Fonte: Clark e Wheelwright (1992) – adaptado pelo autor. 

 

Clark e Wheelwright (1992) afirmam que o processo de desenvolvimento de 

projetos é complexo e envolve inúmeras atividades que estende por período de tempo 

considerável. Os autores apontam que projetos selecionados implicam inicialmente 

em elaboração do planejamento do pré-projeto, levando-se em conta: 1) definição do 

projeto, elaboração do escopo, limites e objetividade; 2) organização do pessoal de 

apoio e de projeto; 3) liderança e gerenciamento do projeto; 4) Resolução de 

problema, teste e prototipagem; 5) Revisão e controle de todas as quatro etapas 

anteriores pela gerência superior ou sênior; 6) Avaliação tempo real e médio das 

correções realizadas em todas as quatro etapas iniciais; e, 7) progresso e volume de 

embarque ou remessa. 

Conforme observam Silva, Bagno e Salerno (2014), a inovação resulta de um 

processo previamente planejado e pode ser bem conduzida pela aplicação de 

modelos que incluem uma sequência de decisões e opções que auxiliam no 
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direcionamento da gestão da inovação nas empresas. Por outro lado, existem 

diversos fatores exógenos que afetam o processo de inovação e criam incertezas 

macroeconômicas, falta ou insuficiência de infraestrutura física, fragilidades 

institucionais nos sistemas de inovação que também criam barreiras pela falta de 

políticas e instrumentos de suporte, bem como empresários com aversão ao risco.  

Esses aspectos são mencionados pela OCDE (2006) e geram instabilidade 

para a inovação, com destaque para a falta de empreendedores. Este último tende a 

ser crucial o surgimento de inovações. Empresas surgem por iniciativas 

empreendedoras, para Schumpeter se a empresa é o local onde a inovação acontece, 

o empreendedor é aquele que representa a força motriz, ou seja, o “motor da 

economia”.  

Conforme Cicconi (2013), o empreendedor é aquele que identifica 

oportunidades para a “[...] geração de ganhos econômicos por meio da criação de 

novas organizações, e de novos produtos [...]”. Nos trabalhos de Joseph Schumpeter 

sobre a Teoria do Desenvolvimento Econômico, verifica-se que a promoção da 

inovação tem forte associação com o empreendedor. Schumpeter (1997) destaca a 

figura do empreendedor, como sendo aquele que combina fatores de produção e 

fontes de suprimento, e criação de novos mercados. 

Conforme exposto, os modelos de inovação para as empresas representam 

processos de gestão da inovação e compreendem elementos como, alinhamento 

estratégico, indicadores, estrutura organizacional, gestão de processos, 

conhecimentos, recursos, capacidades, dentre outros (PELLEGRIN, ANTUNES 

JUNIOR, 2015). No entanto, Drucker (1998; 2008) alerta que a inovação de forma 

sistemática na empresa deve ser precedida de capacidade empreendedora, ou seja, 

em empresas já estabelecidas o desafio consiste em “[...] aprender a empreender e a 

inovar de forma sistemática [...]” e, para tanto, empresas dever desenvolver 

competência empreendedora.  

Dessa forma, no contexto do desenvolvimento econômico, observa-se uma 

estreita relação entre inovação e empreendedorismo. Bessant e Tidd (2009) observam 

que inovação e empreendedorismo não resultam apenas de uma excelente ideia, 

sequer conceito e ideias comerciais identificadas são suficientes para desenvolver um 

plano de negócio e buscar investimentos. Para os autores, o principal problema está 
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mais associado com a identificação, avaliação e refinamento de uma ideia, 

transformando-a em um conceito de negócio, os quais representam fragilidades nos 

estágios iniciais de um empreendimento.  

Para Duarte et al. (2015), enquanto empresas maduras direcionam esforços 

num certo produto ou serviço para um conjunto de clientes, os negócios em estágios 

iniciais ou startups, buscam o aprendizado, levantam hipóteses e realizam 

experimentos científicos que permitem realizar testes, validações e revisões. Os 

empreendedores devem tornar explícitas suas suposições e realizar experimentos 

para testar suas ideias e protótipos que contribuam tornar mais bem-sucedido seu 

modelo de negócio. 

Assim como para as empresas, os empreendedores também precisão 

aprender a praticar a inovação de maneira sistemática, reduzindo riscos e falhas de 

ordem técnica ou de mercado que podem comprometer seu plano. Neste trabalho, , a 

utilização de metodologias também auxilia no aprendizado e na solução de problemas. 

Portanto, partindo desses pressupostos, o presente estudo faz uso da 

metodologia Startup Enxuta, em inglês Lean Startup (RIES, 2012), como sendo 

método de testagem, bem como aplica a ferramenta Planejamento de Experimentos 

(MONTGOMERY, 2012), em inglês Design of Experiment (DOE), para averiguar os 

resultados com base no aferimento da estatística científica. 

 

 

2.2 - A Metodologia Startup Enxuta 

 

 Decidiu-se, primeiro realizar uma menção introdutória sobre a metodologia 

“Desenvolvimento de Clientes”, pois essa foi base o desenvolvimento de “Startup 

Enxuta” (Lean Startup). 

 

Steve Blank, professor de empreendedorismo da Universidade da Califórnia 

em Berkeley, Universidade de Stanford, Universidade de Columbia, Universidade de 

Nova York e Universidade da Católica em São Francisco, empreendedor no Vale do 

Silício e desenvolvedor da metodologia Desenvolvimento de Clientes (Customer 
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Development)6, define startups como organizações temporárias em busca de um 

modelo de negócios repetível e escalável (BLANK; DORF, 2012).  Blank afirma serem 

temporárias pois, depois de um determinado tempo, ou elas viram uma empresa 

institucionalizada ou fecham suas portas. 

Blank (2012) notou que as startups que alcançavam sucesso não seguiam os 

modelo tradicionais em seu negócios, desse modo estudou quais seriam os padrões 

que as levavam ao sucesso e se havia uma forma de transformar esse procedimento 

em um método, assim desenvolveu a metodologia de Desenvolvimento de Clientes. 

 Tal metodologia tem como lema: “Get out of Building!” (BLANK; DORF, 2013), 

em uma livre tradução: “Saia do prédio!”  Tal expressão no sentido de ir atrás das 

informações de seus consumidores com intenção de desenvolver um produto, fugindo 

das conjecturas e hipóteses internas da corporação.  Antes de qualquer decisão sobre 

o produto, o empreendedor deve investigar potenciais necessidades e características 

de mercado.  Para executar essa investigação Blank (2012) estabeleceu quatro 

passos, os quais ele chamou de “4 passos para epifania” (BLANK,2012): 

 

1. Descobrir clientes: quais são os reais problemas do cliente? O produto é 

capaz de resolver essa demanda de forma eficiente? 

2. Validar clientes: os clientes pagarão pelo produto? 

3. Gerar demanda: quais as melhores estratégias para aumentar as vendas? 

4. Estruturar o negócio: quais as melhores estratégias para sustentar o 

crescimento? 

 

Essas quatro fases são demonstradas na Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Informações curriculares colhidas no site do autor <https://steveblank.com/about>. Acessado em 7 dez. 
2017. 
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Figura 6 – As quatro fases para epifania de Steve Blank (2007) 

 

Fonte: Nei Grando7 

 O empreendedor focado nas informações obtidas da interação com 

clientes, na fase 1 e 2, criam diversas hipóteses acerca do produto e suas 

funcionalidades e, a partir delas, realizam diversos testes para obter resultados que 

possam determinar a validação ou o levantamento de novas hipóteses.  Portanto, 

nessas fases o contato com o consumidor para entender seus problemas e suas 

necessidades é o primordial. Já nas fases 3 e 4 o foco está na escala do negócio, em 

como aumentar o número de clientes e como firmar a empresa para atender a 

crescente demanda. 

 Apesar do intuito do movimento cíclico entre as fases 1 e 2 em gerar um 

acumulo de conhecimento acerca dos problemas a serem resolvidos e assim criar um 

produto que atende todas as demandas e os requisitos requeridos, esse processo 

acaba sendo demorado, custoso e o produto final nem sempre é tão eficiente. 

 Diante dessa constatação, Eric Ries, mentorado por Blank, percebeu 

esses dispêndios e agregou conceitos de outras fontes, tais como o Desenvolvimento 

Ágil e o Lean Manufacturing, publicando o livro The Lean Startup (A Startup Enxuta) 

em 2011.  Mas foi em 2012, quando Steve Blank junto com Bob Dorf publicaram o The 

Startup Owner’s Manual, e incluíram a metodologia Lean Startup como importante 

método para uma startup, consolidando e consagrando o método de Ries.  

                                                 
7 Blog do Nei, <https://neigrando.wordpress.com/2011/08/05/o-modelo-de-desenvolvimento-do-cliente>, 05 
ago. 2011. Acesso em 7 dez. 2017. 
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 Eis que o método Lean Startup se firma.  A atribuição lean, em sua designação 

em inglês Lean Startup (Startup Enxuta), advém do conceito Lean Manufacturing, 

desenvolvido a partir dos princípios da Toyota Motor Company (KHAN et al., 2013).  

No conceito Lean Manufacturing, fábrica enxuta, tem-se uma filosofia de gestão que 

evita realizar atividades que não agregam valor ao produto final, baseando-se em 

princípios que servem como guia para gerar ferramentas e processos que visam 

reduzir o desperdício, melhorar o aprendizado organizacional, expor falhas presentes 

em atividade chaves e melhorar a qualidade do produto (LIKER, 2004). 

Segundo Duarte et al. (2015), o conceito Lean Startup (Startup Enxuta) surge 

para designar um negócio em estágios iniciais que evita todas as atividades que não 

geram aprendizado, sendo assim, baseando-se na filosofia Lean, formaliza processos 

e gerenciamentos de gestão com o intuito de diminuir a utilização de recursos e 

minimizar desperdícios durante a criação de uma startup. 

 O conceito de desenvolvimento ágil agregado por Ries se refere ao Adaptive 

Software Development (ASD), em português, Desenvolvimento de Software 

Adaptativo (BRASIL, 2015), que trata-se de uma série de metodologias ágeis que 

possibilita ao cliente ter e fornecer feedback com frequência, propondo formas de 

desenvolvimento interativo, disciplinado e criativo, visando entregas rápidas e 

frequentes de versões de softwares (WILLIAMS; COCKBURN, 2003). 

 No sentido das premissas ágeis, Startup Enxuta (RIES, 2012) apresenta cinco 

princípios, quais sejam: 

 

1) Empreendedores estão por toda parte: tanto dentro de empresas quanto fora 

delas, qualquer pessoa pode empreender. 

2) Empreendedorismo é administração: diferentemente da definição de seu 

mentor, Ries (2012) diz que startups são “instituições humanas projetadas para 

criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza”, sendo 

assim, a gestão de startups não pode ser a mesma que a das empresas 

institucionalizadas, esse novo tipo de gestão deve ser capaz de propiciar 

mudanças na mesma velocidade em que se deve aprender. 

3) Aprendizagem validada: além de criar produtos, ganhar dinheiro e servir 

consumidores, um outro objetivo da startup é aprender como construir um 
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negócio sustentável.  Para isso é importante que os empreendedores realizem 

experimentos cientificamente validados para testar cada elemento de suas 

visões, aprendendo de forma validada, ou seja, minimizando ao máximo as 

incertezas dos resultados. 

4) Construir – Medir – Aprender: por este Ciclo de Feedback a startup 

transforma ideias em produtos, mede como os clientes reagem e aprende se 

deve pivotar, ou seja, alterar o caminho da estratégia e de suas ações, ou se 

persevera, mantém a estratégia. 

5) Contabilidade para inovação:  medir progresso, definir marcos e priorizar 

trabalhos são formas de melhorar os resultados e atribuir responsabilidades 

aos empreendedores, mas isso também requer uma contabilidade projetada 

para startups, ou seja, diferentes das grandes empresas. 

 

Conforme descrito em Hui (2013), esse processo é fundamental e deve estar 

alinhado ao pensamento enxuto, que visa diminuir a utilização de recursos, 

entregando maior valor agregado e diminuindo o tempo de respostas às mudanças no 

mercado. 

Diante de tais conceitos o método Startup Enxuta se compõe como uma 

maneira inovadora de desenvolvimento e de aperfeiçoamento de negócios, de 

produtos e de serviços com ênfase na interação rápida e constante com seus clientes.  

Ries (2012) afirma que os produtos de uma startup são na verdade experimentos e o 

aprendizado de como construir um negócio sustentável é o resultado destes 

experimentos. 

 

2.2.1 - O Ciclo de Feedback – Construir – Medir – Aprender 

 

A experimentação proposta pela metodologia Startup Enxuta está centrada no 

Ciclo de Feedback: Construir – Medir – Aprender, sendo assim, e ainda favorecendo 

o propósito da presente pesquisa, dar-se-á um aprofundamento nesse princípio, 

iniciando com a apresentação da ilustração do ciclo pela Figura 7: 
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Figura 7 – O ciclo de feedback da Startup Enxuta 

 
Fonte: RIES (2012) 

 

Toma-se o seguinte cenário como ponto de partida: uma startup é como um 

laboratório de pesquisas químicas.  O resultado de seus experimentos é o 

aprendizado sobre como desenvolver um modelo de negócio ou um produto ou uma 

ideia de negócio.  Por isso a consolidação de hipóteses precisa passar por ciclos 

estruturados de aprendizado, um método de aferição. 

O Ciclo se inicia com uma ideia, ou seja, hipóteses, no sentido de suposições 

do que se pretende testar e de suas possíveis estratégias.  A partir dessas 

determinações é o momento da primeira fase denominada Construir, no caso, um 

Produto Mínimo Viável (PMV). O PMV muitas vezes é confundido com um protótipo 

de produto, portanto salienta-se que ele está mais para um protótipo de conceito, ele 

deve ser simples, mas conter o máximo da concepção daquilo que se pretende testar.  

O exemplo mais famoso de PMV é o caso Dropbox, um serviço que fornece 

armazenamento e compartilhamento de arquivos pelas chamadas nuvens.  Devido a 

sua imensa complexidade de implementação e necessitado de grande quantidade de 

investimento, o seu criado Drew Houston decidiu gravar um vídeo de 4 minutos 

demonstrando o conceito e o propósito da proposta do produto antes mesmo de iniciar 

o desenvolvimento.  O resultado disso foi que em 24 horas haviam mais de 70.000 

pessoas na fila de espera pelo produto (LEITE, 2015). 

Desse modo, aproveitando o contexto do Dropbox, já é possível inserir as 

outras etapas do Ciclo de Feedback, tamanha é a agilidade do processo.  O PMV de 
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Drew foi um vídeo, a forma dele medir foi realizando uma pré-venda de um serviço 

que nem existia, e os “dados” colhidos foram 70.000 pessoas em uma lista de espera.  

O lançamento desse PMV fez ele aprender que estava no caminho correto.  Hoje, 

Dropbox está avaliada em 10 bilhões de dólares. 

Nota-se que é muito importante saber como Medir seu o PMV.  Nessa segunda 

fase do Ciclo deve-se escolher bem os indicadores de desempenho para medir o 

sucesso do PMV perante o cliente.  Müller e Thoring (2012) afirmam:  

 

 [...] “O teste de uma hipótese é, portanto, o passo de 

aprendizagem que se pretende. Para testar a hipótese, as 

métricas apropriadas devem ser definidas. Para gerar essas 

métricas e, em seguida, testar a hipótese, uma experiência 

tem de ser projetada”. (MÜLLER; THORING, 2012)8  

Forno et al. (2016) realizou uma investigação na qual elencou as melhores 

práticas e indicadores no desenvolvimento de produtos lean publicados nos últimos 

20 anos, e uma das conclusões estabelecidas foi que “ [...] não existe unanimidade 

sobre qual prática e qual indicador é mais apropriado para ser empregado [...]”.  Por 

outro lado, Croll e Yoskovitz (2013) apresentam 4 conceitos básicos para eleger uma 

boa métrica, quais sejam: 

 

1) Boas métricas são comparáveis: poder comparar indicadores atuais com 

outros já obtidos ajuda a entender qual caminho seguir, conhecendo a história 

pregressa de resultados pode-se pivotar de forma ágil. 

2)  Boas métricas devem ser de fácil compreensão: as métricas são como as 

molas propulsoras do negócio, seus resultados mostram qual direção seguir, 

por isso é fundamental escolher métricas que se compreenda, que seja fácil de 

se lembrar e de discutir sobre seus resultados. 

3) Boas métrica devem ser quantitativas: valores numéricos são mais fáceis de 

se comparar e de tomar decisão a respeito. 

4) Boas métricas devem mudar o comportamento da organização: incentivar 

mudanças comportamentais na empresa a partir de seus resultados é a 

                                                 
8 Tradução nossa. 
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premissa mais importante de uma métrica.  Se a empresa não estiver 

preparada para esse tipo de flexibilidade, as métricas não estarão cumprindo 

com seu principal objetivo. 

 

Portanto, boas métricas geram bons dados, e analisar tais resultados é a 

terceira fase do Ciclo, a fase Aprender.  As conclusões das análises definirão se é 

preciso pivotar ou persistir na hipótese. 

Pivotar tem o sentido de girar sobre um mesmo eixo para outra direção, ou seja, 

reiniciar o Ciclo com outras hipóteses, que talvez tenham sido apontadas na última 

análise.  Importante salientar que se pivota mantendo a mesma base, Ries (2012) 

explica que é como num jogo de basquete, em que se gira o tronco com os pés fixos 

no chão, apenas para explorar diferentes opções de passe.  Esse tipo de ação serve 

para não perder as posições já conquistadas, portanto não é para desistir e começar 

do zero ou começar outro projeto, mas sim continuar com que deu certo até o 

momento e realizar outras estratégias. 

Por isso o conceito de aprendizagem validada se consolida nesse momento, 

pois se caso se decidiu pivotar, deve fazê-lo rapidamente, recomeçando o Ciclo com 

nova hipótese, uma nova estratégia, mas se caso o resultado estabeleceu persistir, 

também se recomeça o Ciclo, porém com uma nova testagem de outra hipótese para 

uma mesma estratégia, um mesmo caminho. Nesse sentido, para cada execução do 

Ciclo, um diferente valor é entregue ao cliente (RIES, 2012). 

Pela aplicação do Ciclo de Feedback tudo aquilo que se aprendeu sobre o 

produto não proveu das crenças dos fundadores, muito menos da opinião de 

especialistas ou de clientes, mas sim dos resultados obtidos da aplicação de uma 

métrica junto aos consumidores.  Até mesmo entre os dados colhidos junto aos 

clientes e os dados dos resultados finais das análises dos experimentos há uma 

eliminação de tendências e de influências, pois os dados foram aplicados numa 

métrica, e quando essa métrica é relevante, o processamento de dados impede 

qualquer manipulação a favor ou contra. 

Para efeito do presente projeto é apresentado a seguir a métrica determinada 

para proposição de teste do produto, a ferramenta Planejamento de Experimentos, 

em inglês Design of Experiment (DOE). 
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2.3 - Planejamento de Experimentos – Design of Experiments (DOE) 

 

 Segundo Vick (1992), conforme citado por Caten (1995), “[...] a única maneira 

de eliminar a subjetividade de uma afirmação e as discussões sobre a validade de 

uma conclusão é através do projeto de experimentos”. 

 Projeto de experimento é tradução literal de Design of Experiments (DOE), 

também denominado de Planejamento de Experimentos, uma poderosa ferramenta 

desenvolvida por Sir. R. A. Fisher na década de 1920 que, desde então, conforme 

Silva e Silva (2008) e Montgomery (2012), vem sendo utilizada para verificar o 

funcionamento de sistemas ou processos, verificar as melhoras de características de 

qualidade dos produtos ou processos de serviço, reduzindo o número de testes e 

otimizando o uso de recursos das empresas.  Trata-se de um conjunto de ensaio 

estabelecido com critérios científicos e estatísticos, com o objetivo de determinar a 

influência de diversas variáveis nos resultados de um sistema ou processo. 

Montgomery (2012), descreve cinco aplicações do DOE, os quais aqui se 

destacam duas para efeito do presente projeto: “seleção de parâmetros de design 

para que o produto funcione bem em uma ampla variedade de condições de campo, 

ou seja, para que o produto seja robusto”; e “determinação dos principais parâmetros 

do design do produto que afetam o desempenho do produto”. E, finalizando o contexto 

de aplicação, o autor ainda afirma que o DOE possui ampla serventia em outras áreas, 

e que tais usos propiciam, dentre vários resultados, produtos com desempenho e 

confiabilidade aprimorados. 

 O modelo geral de um processo, conforme Figura 8, adaptado de Montgomery 

(2012), ilustra as etapas da execução do sistema.  Tal esquema de experimentação 

se configura como um teste, ou uma série de testes, dos quais as variáveis de entrada 

(inputs) sofrem mudanças propositais a fim de observar e identificar os efeitos dessas 

mudanças nas respostas, variáveis de saída (outputs). 
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FIGURA 8 – Modelo geral de um processo (DOE) 

 

                           Fonte: Montgomery (2012) – adaptado pelo Autor (2017). 

 

 Verma et al. (2009) diz que essa ferramenta relaciona os efeitos e as interações 

dos efeitos com os parâmetros de processos, de materiais de entradas e de atributos 

de qualidade. 

 Calegare (2001) e Cardoso et al. (2007) afirmam que o Planejamento de 

Experimentos é muito utilizado para avaliar parâmetros principais de projetos ou 

parâmetros que impactam no desempenho do produto, bem como definir quais 

parâmetros tornam o projeto mais robusto. 

 Snorradóttira et al. (2011) certifica que o DOE é útil para o rastreio, bem como 

a otimização de testes e robustez de sistemas, identificando de forma eficiente os 

principais fatores experimentais para assim obter uma influência significativa sobre as 

variáveis respostas. 

 As técnicas do Planejamento de Experimentos podem ser utilizadas para 

observar como o valor esperado da medida de desempenho varia através de 

diferentes configurações de sistema, conforme afirmado por Ramberg et al. (1991). 

 Diante de tais argumentos pode-se dizer que pela aplicação do Planejamento 

de Experimentos é possível conhecer, analisar e avaliar as ocorrências que incidiram, 
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que incidem e que vão incidir em um processo, em um sistema ou em um 

produto/serviço, bem como conhecer as razões de suas alterações. 

Para realizar qualquer experimentação ou qualquer situação que envolva 

fatores de um processo e de características de qualidade, previamente devem ser 

considerados os objetivos do experimento. Os objetivos do experimento são moldados 

conforme as características de cada situação, elencando as variáveis de controle com 

maior influência sobre a resposta do processo e determinando como elas serão 

ajustadas. (MONTGOMERY, 2012). 

Mas, é importante ressaltar que antes de definir tais objetivos é preciso 

conhecer os componentes básicos de um planejamento de experimentos, pois 

entendendo a concepção da fermenta, consegue-se montar um planejamento 

eficiente.  Segundo os trabalhos de Gualdámez (2002), Vieira (1999), Montgomery 

(2009), Tanco et al. (2009), Ruffoni (2000), Button (2005) e Barker (1990) os conceitos 

se descrevem conforme segue9: 

 

a) Tipos de Experimentos: existem dois tipos de experimento: o oneway, que se 

refere aos experimentos com uma única variável de entrada; e o fatorial, que 

se refere aos resultados obtidos pelas combinações de níveis de duas ou mais 

variáveis respostas. 

b) Matriz experimental: é o plano formal construído para conduzir os 

experimentos, onde são incluídos os fatores de controle, os níveis, os 

tratamentos do experimento, e as respostas das execuções das repetições do 

experimento. 

c)  Variável resposta: é a variável dependente, o resultado, ou os resultados, de 

um experimento que sofreu algum tipo de estímulo causado propositalmente 

pela alteração dos níveis dos fatores de controle.  

d) Fatores de controle: são as variáveis independentes, ou de entrada.  São 

parâmetros escolhidos para serem alterados propositalmente no experimento. 

Essas variáveis podem ser numéricas continuas, como, por exemplo, 

temperatura e pressão, ou podem ser categóricos discretos, como tipos de 

                                                 
9 Foram apresentados apenas os conceitos pertinentes ao presente trabalho.  
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maquinas ou característica de produtos.  Expressando matematicamente, a 

relação entre fatores de controle e variável resposta é demonstrada como 

resposta (Y) em função (𝑓) dos fatores controle (X’s), dessa forma que o 

Planejamento de Experimentos verifica o tipo de relação, ou os tipos de 

relação, e averigua quais fatores de controle realmente fazem parte da 

quantidade variável, conforme mostra a equação (1): 

 

𝑌 = 𝑓 (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) (1) 

 

e)  Níveis dos fatores de controle:  os impulsos ou as alterações que são feitas 

nos fatores para se obter a (s) variável (eis) resposta (s) deve (m) conter 

condições ou classe que são dominados níveis de fatores de controle.  Os 

níveis são comumente identificados por nível baixo (-) e nível alto (+). 

f) Interação: quando o efeito de um fator controlável e seus níveis é posto em 

relação com outro fator controlável e seus níveis, e a variável resposta 

resultante dessa relação é diferente dos outros fatores e seus níveis. 

g) Tratamentos: as diferentes combinações aleatórias entre os fatores e seus 

níveis criam os tratamentos. Os tratamentos estão relacionados à unidade 

experimental. 

h) Unidade experimental: é a unidade em que um tratamento é atribuído e 

aplicado.  Por exemplo: no caso de um experimento com 2 fatores de entrada 

e com 2 níveis cada fator, numericamente é representado 22, em que a 

potência 2 se refere ao número de fatores, e o valor 2 da base se refere o 

número de níveis, portanto 22 = 2.2 = 4 combinações de tratamento, ou seja, 

4 unidades experimentais 

i) Efeito principal: cada fator de entrada tem suas combinações de níveis, e a 

diferença entre as médias dos valores obtidos em cada nível é o efeito principal. 

j) Efeito de interação: é a metade da diferença entre os efeitos principais de um 

fator implicado nos níveis de outro fator. 

k) Erro experimental: a precisão de um experimento é avaliada pelo seu erro 

experimental, trata-se de uma variação correspondente aos efeitos dos fatores 

não controláveis, ou algo ocorre ao acaso durante o experimento.  É pela 
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estimativa do erro que se verifica se as diferenças observadas nos dados são 

estatisticamente significativas. Uma forma de minimizar a incidência desses 

erros é aplicar a aleatorização e a repetição. 

l) Aleatorização: ou randomização, consiste em escolhas aleatórias dos 

materiais e das sequencias de realização dos experimentos.  Trata-se uma 

condição primordial para que a metodologia seja aplicada de forma adequada, 

dessa forma consegue-se balancear os efeitos causados pelos fatores não 

controláveis.  Um exemplo de definição aleatória é a utilização de sorteio para 

definir a ordem de realização dos experimentos. 

m) Repetição: ou replicação, é o processo de repetir cada uma das combinações 

de tratamento mais de uma vez. Quanto mais repetir, melhor será a estimativa 

da média para o cálculo dos efeitos dos fatores, e a obtenção do erro 

experimental será possível, e a partir dele se determinará quais são os efeitos 

e suas interações que são estatisticamente significantes. 

 

Conhecendo os componentes básicos da ferramenta e tendo determinado o 

objetivo do experimento, o próximo passo é realizar um experimento, Montgomery 

(2012) apresenta 7 passos para execução de um Planejamento de Experimento: 

 

1) Reconhecimento e relato do problema: deve-se elencar todos os 

problemas a serem resolvidos e determinar qual o objeto, ou os objetivos a 

serem alcançados. 

2) Escolha de fatores e níveis:  que fatores realmente devem ser 

considerados e quais são os níveis que irão representar as variações 

desses fatores. 

3) Escolha da variável resposta: deve ser mensurável e de obtenção 

replicável, a objetividade da análise dos resultados depende da escolha 

dessa variável. 

4) Escolha da técnica experimental: as técnicas experimentais são, 

segundo Almeida (2014): Fatoriais Completos; Fatoriais Fracionados; Um 

Fator de Cada Vez; Delineamentos Compostos Centrais e Projetos de 

Parâmetros Robustos. As condições tais como: o tamanho da amostra, os 
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números de réplicas, a execução do experimento, os tipos de fatores, as 

restrições de aleatorização etc., devem ser consideradas para escolha da 

técnica experimental mais adequada para o objetivo do experimento.  

Diante de tantos elementos, essa escolha precisa ser um processo 

interativo em que todos os envolvidos estejam cientes e de acordo com todo 

processo. 

5) Realização do experimento: deve-se monitorar, controlar e anotar todo o 

processo de experimentação, os erros de procedimento invalidarão todo o 

processo. 

6) Análise dos dados: com a aplicação de métodos estatísticos se estabelece 

as conclusões objetivas, os resultados garantem a confiabilidade e a 

validade dos resultados. 

7) Conclusões e Recomendações: com a utilização de gráficos e tabelas, 

apresenta-se as conclusões e recomendações que servirão de base para 

tomar decisões a respeito do processo experimentado.  

 

Dessa forma, foram aqui apresentados os conceitos do Planejamento de 

Experimentos, desde como estabelecer os objetivos de um experimento até seu 

método de condução. 

Para finalizar o capitulo teórico, segue os conceitos da ferramenta experimental 

selecionada para desenvolver e analisar os dados da presente pesquisa, o Fatorial 

Completo 2k. 
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2.3.1 - Fatorial Completo 2k 

 

 Com base nas referências apresentadas no subcapitulo anterior, pode-se dizer 

que qualquer problema experimental pode ser sustentado pelo Planejamento de 

Experimentos e pela análise estatística dos dados.  Também foi apresentado algumas 

técnicas estatísticas e cada uma dessas técnicas oferece algum tipo de ferramenta 

que possibilita a obtenção de resultados e assim realizar suas análises. 

 

 Para o presente trabalho selecionou-se como ferramenta estatística o Fatorial 

Completo 2k, pois, segundo Button (2005), quando se quer definir os fatores mais 

importantes e estudar os efeitos sobre a variável reposta escolhida, este é 

planejamento mais indicado. 

 

 Juran et al. (1998) define um experimento fatorial 2𝑘 como 𝑘 sendo o número 

de fatores e 2 o número de níveis.  Sua aplicação é conveniente quando se pretende 

calcular todos os efeitos causados pelos fatores de controle na (s) variável (eis) 

reposta (s), analisando cada fator individualmente, e também quando se pretende 

identificar e analisar os efeitos de interação significantes. Em termos de estrutura, 

cada vez que se repete os experimentos da matriz experimental, de forma aleatória, 

todo os tratamentos são estudados, ou seja, todos os níveis dos fatores são 

combinados.  Os resultados com essa ferramenta são: estimativas e comparações 

dos efeitos dos fatores; estimativa dos possíveis efeitos de interações e estimativa da 

variância. 

 

 Para a demonstração do Fatorial Completo 2k, selecionou-se o caso Fatorial 

Completo 23, pois essa é condição aplicada no experimento proposto no presente 

projeto.  A Tabela 1, é uma adaptação baseada em Montgomery (2009) que 

representa uma matriz experimental de um planejamento fatorial completo 23, 

demonstrando a ordem aleatória da realização dos experimentos e exprimindo as 

respostas na coluna 𝑌𝑖. 
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Tabela 1 – Matriz experimental de um planejamento fatorial completo 23 

Número de 
Experimentos 

Fator 
controle A 

Fator 
controle B 

Fator 
controle C 

Ordem dos 
experimentos  

Respostas 

(𝒀𝒊) 
1 - - - 6 𝑦1 

2 + - - 8 𝑦2 

3 - + - 1 𝑦3 

4 + + - 2 𝑦4 

5 - - + 5 𝑦5 

6 + - + 3 𝑦6 

7 - + + 4 𝑦7 

8 + + + 7 𝑦8 
Fonte: Montgomery (2009) – adaptado pelo Autor (2017). 

 

 Essa forma de organizar o experimento é chamada de “standard order” 

(MONTGOMERY, 2009), ou “Yate’s order”, de Frank Yates, colega de Fisher, 

deixando sua contribuição para o Planejamento e Análise de Experimentos, pois esse 

tipo de arranjo garante que as colunas da matriz sejam ortogonais entre si, garantindo 

assim que todas as combinações sejam realizadas e possibilitando determinar os 

efeitos principais e de interação que as variáveis independentes produzem nas 

respostas. 

 As colunas dos fatores controle A, B e C apresentadas na Tabela 1 determinam 

todos os tratamentos que devem ser testados de forma aleatória na realização 

experimental.  O procedimento dos experimentos segue da seguinte maneira, por 

exemplo: realizando a condição experimental 3, que na aleatoriedade foi sorteada 

como a primeira a ser executada, deve-se ajustar o fator A no nível baixo (-), o fator B 

no nível alto (+) e o fator C no nível baixo (-) obtendo a resposta 𝑦3. E assim procede-

se até realizar todas as condições experimentais de forma aleatória e depois repete 

todos os experimentos novamente, em réplica ou tréplica, favorecendo as condições 

para o cálculo do erro experimental. 

 Por conta das repetições dos experimentos, sejam réplicas ou tréplicas, os 

valores postos na coluna de Respostas (𝑌𝑖) são as médias aritméticas dos valores 

obtidos com as repetições.  Por exemplo: executou-se uma tréplica do experimento 3, 

então obteve-se 3 valores de 𝑦3, somar-se essas 3 respostas e as divide por 3, esse 

resultado que irá compor a  coluna Respostas  (𝑌𝑖) em 𝑦3 e os valores dispostos nessa 

coluna que serão a base de toda análise estatística. 
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O fatorial completo 23 se caracteriza como um estudo onde as inferências 

realizadas se limitam aos fatores utilizados no experimento, por isso seus efeitos são 

considerados fixos, e por serem fixos, Montgomery (2009) apresenta um modelo 

estatístico próprio para a condição 23, como mostra a equação (2) 

 

 
(2) 

  Onde: 

  𝜇 é a média dos resultados 

  𝜏1 é o efeito principal do fator A 

  𝛽𝑗 é o efeito principal do fator B 

  𝛾𝑘 é o efeito principal do fator C 

  (𝜏𝛽𝑖𝑗) é o efeito de interação entre os fatores A e B 

  (𝜏𝛾𝑖𝑘) é o efeito de interação entre os fatores A e C 

  (𝛽𝛾𝑗𝑘) é o efeito de interação entre os fatores B e C 

  (𝜏𝛽𝛾𝑖𝑗𝑘) é o efeito de interação entre os fatores A, B e C 

  𝜀𝑖𝑗𝑘 é o erro experimental 

 

 Mesmo havendo esse modelo matemático, e mesmo havendo na literatura 

vigente outros métodos e equações para desenvolver os cálculos que compõem a 

análise estatística do fatorial 23, como apontado em Juran et al. (1998), Devor et al. 

(1992) e Montgomery (2012), o presente trabalho segue os parâmetros metodológicos 

e as diretrizes apresentadas na disciplina Planejamento de Experimentos, ministrado 

pelo Prof. Dr. Messias Borges da Silva, no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP10 

A técnica fatorial completo 23 colhe informações de experimentos executados 

corretamente e aplica a análise estatística com bases nessas informações para 

confirmar ou descartar as hipóteses levantadas.  Em termos técnicos, isso significa 

verificar a adequação do modelo e aferir a significância dos efeitos principais e dos 

                                                 
10 Vide ANEXO 3 
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efeitos de interação.  E para recolher tais dados, o procedimento aqui proposto se 

inicia com a definição do erro experimental. 

O erro experimental é colhido a partir de uma sequência de equações que se 

inicia com o cálculo da variância estatística (𝑆𝑖2).  O valor de 𝑆𝑖2 obtido é aplicado na 

equação da variância global (𝑆𝑝2) e a raiz quadrada do resultado de 𝑆𝑝2 é o valor 

determinado do erro experimental. Segue abaixo, em ordem de execução as 

equações citadas para obtenção do erro experimental: 

 

a)  Variância estatística, equação (3): 

𝑆𝑖2 =  ∑
(𝑦𝑖 − 𝑦⊸)

𝑛 − 1

2

 
(3) 

 

Onde: 

𝑆𝑖2 = variância do tratamento. 

𝑦⊸ = Média aritmética das repetições do tratamento. 

𝑦𝑖 = dado de uma réplica da variável resposta 

𝑛 = tamanho das variáveis de entrada 

∑
(𝑦𝑖−𝑦⊸)2

𝑛−1
 = somatória de todos as repetições dos experimentos 

 

Obs.: (𝑦𝑖 − 𝑦⊸)2 = dispersão de cada um dos dados da série em relação à média. 

Pela variância estatística (𝑛 − 1) se obtém a melhor estimativa da variância da 

população, com estimativas não tendenciosas e com menor erro médio. 

 

b)  Variância global, equação (4): 

𝑆𝑝2 =
𝒱𝑖. ∑ 𝑆𝑖2

∑ 𝒱𝑖
 

(4) 

Sendo que: 𝒱𝑖 = (𝑛 − 1) 

 

Onde: 

𝑆𝑝2 = variância global 

𝒱𝑖 = graus de liberdade 
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∑ 𝒱𝑖= somatória dos graus de liberdade 

𝑛 = números de replicas 

∑ 𝑆𝑖2 = somatória das variâncias estatísticas 

 

c) Erro experimental, equação (5): 

𝑆𝑝 =  √𝑆𝑝2 (5) 

 Onde: 

 𝑆𝑝 = erro experimental 

 𝑆𝑝2 = variância global 

 

 O erro experimental obtido será aplicado na equação do t calculado para 

determinar quais os efeitos dos fatores e quais os efeitos de interação dos fatores 

apresentam significância para o processo.  Para tanto é preciso definir os efeitos dos 

fatores e os efeitos das interações dos fatores. 

A Tabela 2 apresenta um modelo de matriz experimental baseado num 

planejamento fatorial 23, demonstrando os fatores principais, os fatores de interação 

e os níveis de cada fator principal e de cada fator de interação. 

 

Tabela 2 – Disposição dos fatores principais, dos fatores de interação e dos níveis 

em uma matriz experimental de planejamento fatorial 23 

 

Combinações 

de tratamento 

Efeito dos fatores 

 

I 

 

A 

 

B 

 

AB 

 

C 

 

AC 

 

BC 

 

ABC 

(1) 

a 

b 

ab 

c 

ac 

bc 

abc 

+ - - + - + + - 

+ + - - - - + + 

+ - + - - + - + 

+ + + + - - - - 

+ - - + + - - + 

+ + - - + + - - 

+ - + - + - + - 

+ + + + + + + + 
 

            Fonte: Montgomery (2012) – adaptado pelo Autor (2017). 
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 A Tabela 2 mostra sete diferentes termos de fatores em cada coluna, além da 

coluna I, que, segundo Montgmery (2013), trata-se de um “identity element”, pois se 

multiplicar seu nível com qualquer outra coluna, os valores permanecerão inalterados. 

Ainda, na Tabela 2 são demonstrados os ajustes dos três efeitos principais (A; 

B; C), dos três efeitos de interação de segunda ordem, ou seja, interação entre dois 

fatores (AB, AC; BC) e do único efeito de interação de terceira ordem, interação entre 

três fatores (ABC).  Os ajustes nível alto e nível baixo são representados pelos sinais 

(+) e (-) respectivamente.  Os sinais de cada um dos fatores de interação são obtidos 

pelo produto dos sinais dos níveis entre seus fatores, por exemplo: na combinação 

experimental (1), o sinal do fator de interação AB é o produto da multiplicação do sinal 

do nível do fator A (-) com o sinal do fator B (-), resultando (+), pois (-) . (-) = (+), e 

assim sucessivamente.  

Os sinais indicados que determinam os ajustes que irão compor o calculo de 

cada efeito de fator principal e de efeito de fator de interação. 

 

d) Efeitos dos fatores, equação (6): 

 

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 = 𝑌(+) −  𝑌(−) (6) 

Onde: 

𝑌(+) = média aritmética dos níveis altos (+) de cada fator do experimento. 

Por exemplo, para o fator A, segundo a Tabela 2 

 

𝑌(+) =  
(𝑎 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏𝑐)

4
 

 

𝑌(−) = média aritmética dos níveis baixos (-) de cada fator do experimento. 

Por exemplo, para o fator A, de acordo com a Tabela 2 

 

𝑌(−) =  
(1 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑏𝑐)

4
 

 

Cada fator e cada fator de interação tem sua combinação de ajustes, portanto 

deve-se determinar o efeito de cada um. 
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Com os valores dos efeitos e o erro experimental determinados é possível 

verificar quais fatores e quais fatores de interação tem significância no processo, 

através da aplicação do teste 𝑡 de Student. 

O t de Student é uma distribuição de probabilidade estatística, publicada por 

William Seally Gosset em 1908 (WILLIAM, 2017).  Ele usava o pseudônimo Student 

por questões contratuais com a Cervejaria Guinnesss em que trabalhava. 

Os parâmetros que definem a significância e a não significância de um fator 

estão descritos na Figura 9. 

 

Figura 9 – Delimitação do teste de significância 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 ≥  𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑆𝐼𝐺𝑁𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐  <  𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑁Ã𝑂 𝑆𝐼𝐺𝑁𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸 

                                Fonte: Carvalho (2009) – adaptado pelo Autor (2017). 

 

 Onde: 

 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 = valor derivado da aplicação da equação (7) 

 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = valor determinado pela tabela, conforme ANEXO 4, Valores Críticos 

da distribuição t de Student, na qual os valores do grau de liberdade do processo e o 

grau de confiança estabelecido, ou grau de significância, se relacionam. Usualmente 

aplica-se um grau de confiança de 95%, ou seja, um grau de significância de 5%.  

 

e) t calculado é determinado pela equação (7): 

  

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
|𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜|

𝑆𝑝
 

(7) 

 

 

 Onde: 

 |𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜| = módulo do valor do efeito a se testar pretende testar 

 𝑆𝑝 = erro experimental 
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 O teste t de Student possibilita a verificação de parâmetros individuais, sendo 

assim, cada efeito de fator principal e cada efeito de fator de interação tem seu t 

calculado para que os valores resultantes sejam comparados com o t critico definindo 

se é significante ou não-significante no processo ou sistema. 

 

 Os t calculados dos fatores principais e os t calculados dos fatores de interação 

determinados como significantes são os que representam relevante influencia no 

processo ou sistema. Os fatores principais significantes são os que definem o melhor 

ajuste e os fatores de interação significantes são os que indicam as relações mais 

expressivas. 

 

 Para a determinação do melhor ajuste deve-se atentar para os objetivos do 

processo ou sistema. Nos casos em que o resultado quanto maior melhor, os ajustes, 

ou seja, os níveis dos fatores principais, devem ser arranjados para que a variável 

resposta se firme como maior, isto é, ajuste no nível alto. E nos casos de quanto menor 

melhor, os ajustes devem ser arranjados para que o processo ou sistema tenham 

resultados voltados para o que é menor, ou seja, ajuste no nível baixo. 

 

Pelo teste t de Student é possível determinar a significância dos fatores 

principais e dos fatores de interação, bem como definir o melhor ajuste dos fatores 

principais. E pelas análises gráficas pode-se avaliar através de representação 

geométrica os efeitos principais e de interação, verificando as possíveis relações dos 

níveis de ajuste em cada efeito e como esses fatores podem se comportar ajustados 

a esses níveis. 

 

f) Análise gráfica 

 

A análise gráfica para os efeitos principais está relacionada à mudança da 

resposta média quando o nível de um fator é alterado de nível baixo (-) para nível alto 

(+), essa mudança geometricamente demonstrada serve para examinar o melhor 

ajuste determinado no teste t de Student. 
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Por exemplo: O t calculado de um determinado planejamento aferiu que o fator 

principal A de um experimento é significativo.  E o planejamento, no caso desse 

exemplo, busca como ajuste o termo quanto menor melhor, ou seja, o nível desses 

fatores principais devem ser ajustados em A no nível baixo (-). O gráfico mostra, de 

forma geométrica onde o ponto A (-) ocorre, como mostra o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Efeito Principal do Fator A 

 

            Fonte: Autor (2017). 

 

No caso dos fatores de interação significantes, a mudança de nível de qualquer 

um dos fatores da interação interfere diretamente no resultado da variável resposta.  

A análise gráfica para esse caso demonstra a relação entre os fatores e como eles 

podem se comportar com relação a esses ajustes. 

 

A análise gráfica tem uma peculiaridade, a ela pode ser executada logo após 

os dados dos experimentos coletados, antes mesmo de calcular a variância, o erro e 

os efeitos.  Dessa forma ela pode apontar a interação entre os fatores, claro que essas 

interpretações dependem da magnitude da interação e do experimental, por isso tais 

equações foram aqui apontadas antes das análises gráficas. 

 

A Figura 10 demonstra possibilidades de interação entre fatores no gráfico. As 

retas quando apresentam linhas paralelas (b) significa que os fatores não têm 
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interação, as retas que se cruzam (a) ou tendem ao cruzamento (c), confirmam 

interação. 

 

Figura 10 – Exemplos de gráficos de fatores de interação 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

Fonte: Autor (2017) 

 

As interpretações dos resultados e suas conclusões dependem muito da 

equipe envolvida com o planejamento de experimento, o conhecimento global do que 

está sendo analisado é ponto primordial para as interpretações dos dados e dos 

gráficos. No presente estudo serão utilizadas análises gráficas dos resultados 

apontados na pesquisa.  
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 - Procedimentos Metodológicos 

 Para realização da presente pesquisa, o pesquisador utilizou-se de duas 

ferramentas oriundos de duas metodologias distintas, quais sejam: Ciclo de Feedback 

Construir – Medir – Aprender de Startup Enxuta baseada em Ries (2012) e Fatorial 

Completo 2k do Planejamento de Experimentos com base em Montgomery (2012). 

 O Ciclo de Feedback: Construir – Medir – Aprender se baseia na execução de 

um ciclo que transforma ideias em negócio, ou ideias em produtos, criando algo novo 

para os clientes, medindo resultados junto aos clientes, aprendendo com os feedbacks 

e recriando conceitos a partir do que se aprendeu.  Sendo a fase Medir de onde 

provém os resultados junto aos clientes, o ponto chave do presente trabalho. 

E com o intuito de garantir a credibilidade das respostas, na fase Medir foi 

aplicado segundo os parâmetros de Montgomery (2012), o Fatorial Completo 2k, uma 

técnica da ferramenta Planejamento de Experimentos, como salienta Silva et al. 

(2013), “[...] para análise de resultados é preciso utilizar-se das ferramentas cientificas 

e estatísticas, assim garante-se confiabilidade dos resultados”. 

George (2005) salienta que Planejamento de Experimentos é uma ferramenta 

de otimização de experimentos que se baseia em conceitos estatísticos e, também, é 

uma ferramenta utilizada em fases específicas de projetos que aplicam Lean Seis 

Sigma, bem como, na fase Design da metodologia Define, Measure, Analyse, Design, 

Verify - DMADV e na fase Improve da metodologia Define, Measure, Analyse, 

Improve, Control - DMAIC. 

Fernandes (2008) também faz referência ao uso do Planejamento de 

Experimentos em DMAIC e Albuquerque (2011) em DMADV.  Nesse sentido, como 

nas metodologias Lean mencionadas acima se aplica o Planejamento de 

Experimentos, determinou-se seguir a mesma premissa e aplicá-lo na fase Medir no 

Ciclo de Feedback: Construir – Medir – Aprender de Startup Enxuta (Lean Startup) 

(RIES, 2012). 

Diante de tais premissas a proposição do teste de um produto seguiu o 

esquema metodológico apresentado pela Figura 11: 
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Figura 11 – Estrutura metodológica da proposição de teste para um produto 

Ciclo de Feedback 
Fase 1: 

CONSTRUIR 
Fase 2: 
MEDIR 

Fase 3: 
APRENDER 

- Apresentação do 
Produto Mínimo Viável; 

- Reconhecimento e relato do problema; 
- Escolha dos fatores e níveis; 
- Escolha da variável resposta; 
- Escolha da técnica experimental; 
- Realização do experimento Fatorial 
Completo 2k. 

- Análise dos dados; 
- Pivotar 

Fonte: Ries (2012) e Montgomery (2012) – adaptado pelo Autor (2017). 

 Segundo a Figura 11, a proposição de teste para um produto se estruturou da 

seguinte maneira: 

 Fase 1 – CONSTRUIR – Realizou-se a apresentação do PMV; 

 Fase 2 – MEDIR – Aplicou-se os cinco primeiros passos para execução de um 

Planejamento de Experimento segundo Montgomery (2012); 

 Fase 3 – APRENDER – Aplicou-se os dois últimos passos “análise dos dados” 

e “conclusões e recomendações” de Montgomery (2012), mesclando-os com os 

conceitos “pivotar” e “persistir” de Ries (2012), alterando os termos para simplificar a 

execução das análises. 

 Com base nessa estrutura de execução desenhou-se uma representação 

esquemática das fases realizadas para testar o produto TG CAT’S, conforme mostra 

a Figura 12. 

Figura 12 – Representação do esquema geral do teste do produto 

 

          Fonte: Autor (2017). 
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 Pela estrutura da dissertação, as fases 1 e 2 da metodologia proposta são 

apresentadas no subcapitulo Aplicações e Resultados, e a fase 3, no capitulo 

Resultados e Discussão.  

 

3.2 – Aplicação das Metodologias 

 

 O Ciclo de Feedback apresenta três fases, Construir, Medir e Aprender, cada 

uma com suas subfases, conforme descritas e executadas abaixo: 

 

 

3.2.1 - Fase 1: CONSTRUIR 

 

A fase Construir, em seu conceito original, trata da construção do que Ries 

(2012) denominou de Produto Mínimo Viável (PMV), ou seja, um produto simples que 

apresente o conceito daquilo que se pretende testar, é importante salientar que se 

trata de um protótipo do conceito, não um protótipo de produto, o conceito precisa 

estar em primeiro lugar em um PMV. 

 

3.2.1.1 - Apresentação do Produto Mínimo Viável 

 

O TG CAT’S é a marca registrada, conforme mostra ANEXO 1 – PEDIDO DE 

REGISTRO DE MARCA, do produto com Depósito de Patente de Modelo de Utilidade, 

conforme ANEXO 2 – PEDIDO DE DEPÓSITO, intitulado comedouro para gatos.  A 

definição de Patente de Modelo de Utilidade segue abaixo, segundo a Diretoria de 

Patentes (DIRPA, 2012) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI: 

 

 “O Modelo de Utilidade é a criação de algo resultante da capacidade 

intelectual do seu autor, referindo-se a um objeto de uso prático ou parte 

deste. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumento, utensilio 

e ferramenta), apresentar nova forma ou disposição, que envolva ato 

inventivo e resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Este 

deve ser suscetível de aplicação industrial.” 
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Desse modo, TG CAT’S apresentou um novo paradigma em termos de 

comedouro para gatos. Entenda-se comedouro como sendo o suporte ou o aparato 

em que se coloca a ração para que o gato se alimente, também é comumente 

chamado de tigela, de pote, de cumbuca, entre outras denominações. 

 

A ideia da criação do produto se deu a partir da observação de que os gatos 

não comem toda ração que foi colocada em sua tigela.  Eles sempre miam pedindo 

por mais, mas nota-se que ainda há uma certa quantidade de ração no interior do 

comedouro.  Tais grãos restantes ficam dispostos nas beiradas, mais próximos das 

paredes do comedouro, conforme ilustra a Figura 13. 

 

Figura 13 - Sobra de ração em um comedouro convencional para gatos. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

  Essa constante disposição dos grãos de ração fez com que o inventor do 

produto deduzisse que os gatos não consomem toda ração por conta do formato do 

comedouro. 

 

O interior das tigelas para gatos que estão disponíveis no mercado tem como 

referência o mesmo formato dos comedouros para cães, ou seja, um formato plano, 

com a única e exclusiva função de aparar os grãos de ração para que o animal as 

consuma.  A Figura 14 apresenta exemplares de comedouros para cães e para gatos 

disponíveis no mercado: 
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Figura 14 - Tipos de comedouro para cães e para gatos 

Comedouro para cães Comedouro para gatos 

 

 

Fonte: Imagem extraída do site 

www.waypetshop.com11 

Fonte: Imagem extraída do site  

www.mypetbrasil.com12 

O formato de angulo reto no interior dos comedouros convencionais para a 

anatomia canina é satisfatório, pois os cães conseguem alcançar todos os grãos de 

ração se assim desejarem, já para os gatos isso não ocorre por conta da anatomia 

buco-maxilo-facial da espécie felina que estabelece uma mecânica de mastigação 

diferente da dos cães, impedindo que alcancem todos os grãos de ração. 

Com a objetivo de criar um comedouro que possibilita aos gatos alcançarem os 

grãos de ração com mais eficiência, TG CAT’S foi desenvolvido para atender a 

especificidade anatômica da espécie. O formato afunilado foi desenhado para 

acompanhar a anatomia do focinho, mantendo os grãos da ração de forma 

centralizada, sempre ao alcance dos dentes dos gatos, otimizando o alcance da ração.  

A Figura 15 demonstra o TG CAT’S em diversos ângulos para visualização de seu 

formato: 

Figura 15 – Vistas do produto TG CAT’S 

   

Vista frontal Vista inferior Vista superior 

   Fonte: Autor (2017) 

                                                 
11 Último acesso em 7 dez. 2017 
12 Idem 
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Graças ao conceito de inovação de TG CAT’S, as pessoas em um pet shop 

saberão a diferença de um comedouro para cachorro para um comedouro para gatos, 

já que os comedouros de formato afunilado são para gatos.  Essa pequena diferença 

muda um paradigma de mercado. 

Sendo assim, TG CAT’S o apresenta como o Produto Mínimo Viável do 

presente experimento.  Seu formato afunilado representa o conceito que se pretende 

testar. 

O autor da presente pesquisa, na posição de sócio-diretor da empresa Geniuz 

Assessórios Pet LTDA – ME, detentora dos direitos do produto em questão, consentiu 

a realização da presente pesquisa conforme mostra APÊNDICE 1 – TERMO DE 

CONSENTIMENTO EMPRESA.  

 

 

3.2.2 - Fase 2: MEDIR 

 

Ao ingressar na fase Medir o maior desafio é determinar se os esforços de 

desenvolvimento levarão a um progresso real (RIES, 2012).  Ou seja, o ponto crucial 

nessa fase foi obter junto aos clientes as respostas que possam ser analisadas e que 

apontam qual caminho deve-se seguir.  

Blank e Dorf (2012) recomendam a eliminação de desperdícios, principalmente 

de tempo, para conseguir o feedback dos clientes, para tanto, a proposta do presente 

trabalho foi aplicar a técnica do Design of Experiments (DOE) na fase Medir, pois esta 

se enquadra nas características de boas métricas de Croll e Yoskovitz (2013). 

O DOE em português comumente chamado de Planejamento de Experimentos, 

é uma ferramenta que consiste na aplicação de um modelo matemático que 

representa um sistema com variáveis de entrada e de saída, que garante uma maior 

precisão estatística com um menor custo.  Conforme afirma Montgomery (2009), com 

a verificação dos efeitos na variável de saída é possível apontar melhorias de 

qualidade para processos problemáticos, para desempenho de novos processos, para 

avaliação de novos produtos, para melhoria da confiabilidade e para desempenho dos 

produtos em campo. 
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Conforme Souza et al. (2009), Robin et al. (2010) e Rosa et al. (2009) afirmam 

que, para garantir maior precisão estatística na análise de resultados, a utilização do 

planejamento de experimentos define quais os dados e em quais condições devem 

ser coletados durante a execução do experimento.  Dessa forma, foi possível anotar 

os resultados da variável de saída, registrar suas percepções, sem interferência dos 

idealizadores do produto e dos usuários, pois os resultados dessas percepções foram 

obtidos pela aplicação de um conjunto de fórmulas estatísticas. 

 Como visto na revisão da literatura, Montgomery (2012) propõe sete passos 

para a execução de um Planejamento de Experimentos, tais passos foram divididos 

em duas fases do Ciclo de Feedback.  Na fase Medir, que determina o planejamento 

e a execução de experimentos, ficaram os cinco primeiros passos de Montgomery que 

correspondem aos procedimentos abaixo, conforme já apresentado na Figura 11: 

- Reconhecimento e relato do problema; 

- Escolha dos fatores e níveis; 

- Escolha da variável resposta; 

- Escolha da técnica experimental; 

- Realização do experimento Fatorial Completo 2k. 

 Portanto, a fase Medir constituiu-se segundo determinado nos subcapítulos a 

seguir: 

 

3.2.2.1 - Reconhecimento e Relato do Problema: 

O TG CAT’S se apresenta como o comedouro para gatos com um formato 

afunilado para que os grãos de ração sempre se mantenham dispostos de forma 

centralizada, sempre ao alcance dos dentes dos gatos. 

Com base nessa premissa, a presente pesquisa quer comparar o TG CAT’S 

com os comedouros de formato convencional, para tanto foram elencadas 3 

hipóteses: 

  

H1: Para os gatos de focinho normal, o formato afunilado do TG CAT’S propicia 

menos sobra de ração no interior do comedouro em comparação ao comedouro 

comum. 
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H2: Para os gatos de focinho achatado, o formato afunilado do TG CAT’S 

propicia menos sobra de ração no interior do comedouro em comparação ao 

comedouro comum. 

 

H3: Mesmo com mais de um gato na residência, independente do tipo de 

focinho, o TG CAT’S garante menos sobra de ração em comparação ao comedouro 

comum. 

 OBS. 1: Existem inúmeras raças de gatos e cada qual com suas características 

específicas.  Mas com relação ao formato do focinho do gato, existem apenas 2 tipos: 

os braquicefálicos, comumente chamados de focinho achatado, e os normocefálicos, 

os de focinho normal (BLOOD; STUDDERT, 2002).  Para efeito da presente pesquisa, 

os focinhos dos gatos foram referidos apenas como focinho achatado e focinho 

normal. 

 OBS. 2: Para efeito da presente pesquisa o comedouro de formato reto foi 

referido como comedouro comum e o comedouro de formato afunilado de TG CAT’S. 

 

3.2.2.2 - Fatores e Níveis 

Com base nas hipóteses decidiu-se os seguintes fatores e níveis, conforme 

mostra a Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Fatores e níveis do experimento 

FATORES Nível Baixo (-) Nível Alto (+) 

A – focinho do gato Normal Achatado 

B – Tipo de comedouro TG CAT’S Comum 

C – Quantidade de gato Um Dois 

Fonte: Autor (2017). 

 

De acordo com a Tabela 3, para efeito do experimento determinou-se que um 

gato na residência, de focinho normal se alimentando com TG CAT’S resulte na menor 

sobra de ração, por isso nível baixo. E para o nível alto, ou seja, maior sobra de ração, 

dois gatos na residência, de focinho achatado se alimentando em comedouros 

comuns. 
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3.2.2.3 – Variável Resposta 

A variável resposta é a quantidade de sobra de ração em gramas nos 

respectivos comedouros. 

 

3.2.2.4 - Técnica Experimental 

Conforme adiantado no capítulo de revisão da literatura, a técnica selecionada 

para a realização do experimento foi Fatorial Completo 2k, pois o interesse do presente 

experimento é definir quais fatores e quais interações de fatores são mais importantes 

em relação a variável resposta, conforme afirma Button (2005). 

Juran et al. (1998) define um experimento fatorial 2𝑘 como 𝑘 sendo o número 

de fatores e 2 o número de níveis.  Sendo assim, conforme os fatores e níveis 

selecionados, temos um Fatorial Completo 23. 

A Tabela 4 apresenta a matriz experimental de um fatorial completo 23 

elaborado para o experimento de testagem do TG CAT’S.  

Tabela 4 - Matriz experimental TG CAT’S 

Experimentos Fator A Fator B Fator C 1a.  

sobra de 

ração (g) 

2a. 

sobra de 

ração (g) 

3a. 

sobra de 

ração (g) 

Média 

sobra de 

ração (g) 

1 - - -     

2 + - -     

3 - + -     

4 + + -     

5 - - +     

6 + - +     

7 - + +     

8 + + +     

Fonte: Autor (2017) 

 

Conforme mostra a Tabela 4, os experimentos foram estruturados para atender 

o experimento com o TG CAT’S , levando em conta seus três fatores: Fator A – tipo 

de focinho de gato; Fator B – tipo de comedouro e Fator C – quantidade de gato na 

residência.  Cada fator em dois níveis, alto (+) e baixo (-), divididos em oito 

combinações experimentais distintas. 
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Foram estabelecidas três rodadas de experimento, três repetições, ou seja, 

uma tréplica, para assim obter o erro experimental e obter médias mais precisas dos 

valores das respostas.  Dessa forma, consecutivamente, pode-se verificar se as 

diferenças observadas nos dados são estatisticamente significantes e propiciar uma 

estimativa concisa para as médias nos cálculos dos efeitos dos fatores. 

 Os experimentos foram realizados de forma aleatória para garantir a obtenção 

do erro experimental e a distribuição equânime de todos os fatores não controláveis 

como, por exemplo, a temperatura ambiente, umidade do ar, entre outros fatores.  

 

3.2.2.5 - Realização do Experimento 

Para melhor visualização dos tratamentos da matriz experimental, decidiu-se 

montar uma matriz com os níveis descritos com suas especificações ao invés de seus 

sinais, conforme a Tabela 5: 

 

 

Tabela 5 – Descrição da combinação dos níveis experimentais 

Experimento Tipo de focinho Tipo de comedouro Quantidade de gato 

1 Normal TG CAT’S 1 

2 Achatado TG CAT’S 1 

3 Normal COMUM 1 

4 Achatado COMUM 1 

5 Normal TG CAT’S 2 

6 Achatado TG CAT’S 2 

7 Normal COMUM 2 

8 Achatado COMUM 2 

Fonte: Autor (2017) 

 

Foi tomada como base a quantidade de gatos na residência para facilitar o 

agrupamento dos fatores a serem experimentados para assim delimitar e elencar os 

sujeitos da pesquisa, conforme mostra a Figura 16: 
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Figura 16 - Determinação dos sujeitos da pesquisa 

Denominação Fatores experimentais 1a. e 2a. Etapas 

Sujeito 1A 1 gato na casa de focinho normal. Comedouro Comum 

TG CAT’S 

Sujeito 2A 2 gatos na cada de focinho normal. Comedouro Comum 

TG CAT’S 

Sujeito 1B 1 gato na casa de focinho achatado. Comedouro Comum 

TG CAT’S 

Sujeito 2B 2 gatos na casa de focinho achatado. Comedouro Comum 

TG CAT’S 

Fonte: Autor (2017) 

Conforme demonstrado na Figura 16, cada uma das combinações dos 

experimentos agrupados pela quantidade de gatos na residência resultaram em 

quatro sujeitos de pesquisa. Dessa forma, com base na Tabela 4, determinou-se com 

grande precisão a população a ser investigada, a seleção dos sujeitos se deu em 

função das variáveis de entrada e de todas suas possíveis combinações.  

Os sujeitos participantes da pesquisa foram selecionados conforme 

determinação da Figura 16 e cada sujeito respondeu um questionário conforme 

registrado no APÊNDICE 2, APÊNDICE 3, APÊNDICE 4 e APÊNDICE 5.  As 

respostas de maior importância nesse questionário foram: a marca da ração que estão 

acostumados a comprar para os gatos; se reconhece a sobra de ração no comedouro 

e se sabe quando seu gato está miando pedindo por mais ração, pois assim se 

determinou qual a marca de ração de cada sujeito e se o tutor saberia o momento de 

recolher as amostras ração. 

Os quatro sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de Livre Consentimento e 

Livre Participação da Pesquisa. O APÊNDICE 6 mostra o modelo desse documento, 

o qual foi utilizado para aceite da participação na pesquisa, sendo mantido o 

anonimato dos participantes, bem como a integridade dos animais e sujeitos 

participantes da pesquisa. Os sujeitos passaram a ser denominados conforme 

determinado pela Figura 16: 1A, 2A, 1B e 2B.  A Figura 17 mostra os gatos dos sujeitos 

participantes: 
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Figura 17 - Os gatos dos sujeitos da pesquisa 

Sujeito 1A – 1 gato na casa com focinho normal 

  

Sujeito 2A – 2 gatos na casa com focinho normal 

 

Sujeito 1B – 1 gato na casa com focinho achatado 

 

Sujeito 2B – 2 gatos na casa com focinho achatado 

 

        Fonte: Autor (2017) 

A Figura 18 mostra os comedouros comuns de cada um dos sujeitos 

participante da pesquisa.  Para os sujeitos com um gato na casa corresponde a 
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utilização de um comedouro e para os sujeitos com dois gatos na casa, dois 

comedouros.  Os comedouros são os que já estavam na casa de cada um dos sujeitos: 

Figura 18 - Os comedouros comuns dos sujeitos da pesquisa 

Sujeito 1A – 1 gato na casa com focinho normal 

  

Sujeito 2A – 2 gatos na casa com focinho normal 

 

Sujeito 1B – 1 gato na casa com focinho achatado 

 

 

Sujeito 2B – 2 gatos na casa com focinho achatado 

 

       Fonte: Autor (2017) 
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O APÊNDICE 7 e o APÊNDICE 8 apresentam detalhadamente os 

procedimentos das duas etapas do experimento.  De forma resumida, o procedimento 

se estabeleceu da seguinte maneira: para o caso de um gato na casa, cada sujeito 

recebeu três amostras de 50 gramas de ração. E para o caso de dois gatos na casa, 

cada sujeito recebeu seis amostras de 50 gramas de ração.  As marcas das rações 

foram as fornecidas por cada sujeito no questionário. 

 

A primeira etapa se iniciou quando os sujeitos marcaram a data e a hora em 

que colocaram a primeira amostra de ração nos comedouros.  Para os que tinham um 

gato na casa, uma amostra por vez, e para os que tinha dois gatos na casa e dois 

comedouros, duas amostras por vez, uma para cada um dos comedouros. Eles só 

podiam colocar novamente a ração quando o gato miasse pedindo por mais ração.  A 

cada nova amostra colocada, guardavam a quantidade sobrada e marcavam hora e 

data que colocaram a nova amostra.  Esse procedimento se repediu até completar as 

três amostras. 

 

A segunda etapa se iniciou ao trocar os comedouros comuns pelos TG CAT’S, 

um TG CAT’S no caso de um gato na casa e dois TG CAT’S no caso de dois gatos na 

casa.  O procedimento com as amostras foram os mesmos da primeira etapa. 

 

As sobras de ração das duas etapas foram recolhidas e pesadas, pois esta se 

determinou como variável resposta do presente experimento. 

 

No próximo capítulo a fase 3: APRENDER é apresentada, conforme 

estabelecido, no capitulo Resultados e Discussão. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – Fase 3: APRENDER 

 

Conforme Figura 11 - Estrutura metodológica de proposição de teste para um 

produto, seguiu-se os procedimentos da fase Aprender, quais sejam: análise de dados 

e pivotar.  Para tanto, em termos de estrutura do presente trabalho, tal fase 

compreende o capítulo Resultados e Discussão. 

 

Nessa fase os dados entregues pelos sujeitos da pesquisa são aqui registrados 

e calculados para serem analisados e discutidos. Os dados foram obtidos segundo as 

determinações do capítulo Materiais e Métodos. 

 

Os sujeitos da pesquisa predeterminados foram selecionados, e a 

aleatoriedade da aplicação da pesquisa se estabeleceu conforme suas disposições 

em começar o experimento, trocando as amostras de acordo com o miado do gato 

que pede por mais ração e registrando a data e a hora em que isso ocorria.  Assim se 

sucedeu tanto na etapa 1 da pesquisa, em que se utilizou comedouros comuns, 

quanto na etapa 2, que se utilizou o TG CAT’S. 

 

A hora e a data que foram feitas as trocas das amostras foram registradas na 

tabela de rodadas e as sobras de ração de cada dessas trocas foram recolhidas e 

pesadas. 

 

Realizou-se o registro fotográfico de cada tabela de rodadas e de cada 

pesagem das sobras das amostras recolhidas.  

 

As Figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 exibem as imagens registradas, sendo 

que a ordem de cada uma dessas Figuras está de acordo com a execução das etapas 

da pesquisa que seguiu a aleatoriedade dos tratamentos experimentais, ressaltando 

que tais tratamentos correspondem ao que foi determinado na Figura 16. 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 

 68 

Figura 19 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 1A – etapa 1 
 

1a. aleatoriedade: Experimento 3 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
           Fonte: O Autor (2017) 
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Figura 20 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 2A – etapa 1 
 

2a. aleatoriedade: Experimento 7 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
           Fonte: O Autor (2017) 
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Figura 21 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 1A – etapa 2 
 

3a. aleatoriedade: Experimento 1 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
                    Fonte: O Autor (2017) 
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Figura 22 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 1B – etapa 1 
 

4a. aleatoriedade: Experimento 4 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
                     Fonte: O Autor (2017) 
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Figura 23 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 2A – etapa 2 
 

5a. aleatoriedade: Experimento 5 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
           Fonte: O Autor (2017) 
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Figura 24 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 1B – etapa 2 
 

6a. aleatoriedade: Experimento 2 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
           Fonte: O Autor (2017) 
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Figura 25 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 2B – etapa 1 
 

7a. aleatoriedade: Experimento 8 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
                     Fonte: O Autor (2017) 
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Figura 26 – Registro da tabela de rodadas e da pesagem - sujeito 2B – etapa 2 
 

8a. aleatoriedade: Experimento 6 

 
 

AMOSTRA 1 

 
 

AMOSTRA 2 

 
 

AMOSTRA 3 

 
                    Fonte: O Autor (2017) 
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Os valores em gramas das sobras de ração conforme colhidos foram 

transpostos para matriz experimental e a média das tréplicas calculada como mostra 

a Tabela 6: 

Tabela 6 - Valores pesados e média das tréplicas 

Experimentos Fator A Fator B Fator C 1a.  

sobra de 

ração (g) 

2a. 

sobra de 

ração (g) 

3a. 

sobra de 

ração (g) 

Média 

sobra de 

ração (g) 

1 - - - 0,2 0,0 0,0 0,0667 

2 + - - 8,9 7,9 7,2 8,0 

3 - + - 6,4 5,8 7,5 6,5667 

4 + + - 9,4 10,7 8,3 9,4667 

5 - - + 0,3 0,0 0,5 0,2667 

6 + - + 21,0 18,1 16,8 18,6333 

7 - + + 19,9 15,2 13,8 16,3 

8 + + + 19,5 18,3 20,4 19,4 

Fonte: Autor (2017) 

 

Segundo as equações do capitulo revisão bibliográfica, os valores da variância 

estatística (𝑆𝑖2) e a somatória da variância (∑ 𝑆𝑖2) são apresentadas na Tabela 7: 

Tabela 7 - Variância e somatória das variâncias 

Experimentos Fator A Fator B Fator C 1a.  

sobra de 

ração (g) 

2a. 

sobra de 

ração (g) 

3a. 

sobra de 

ração (g) 

𝑺𝒊𝟐 

1 - - - 0,2 0,0 0,0 0,0133 

2 + - - 8,9 7,9 7,2 0,73 

3 - + - 6,4 5,8 7,5 0,7433 

4 + + - 9,4 10,7 8,3 1,4433 

5 - - + 0,3 0,0 0,5 0,0633 

6 + - + 21,0 18,1 16,8 4,6233 

7 - + + 19,9 15,2 13,8 10,21 

8 + + + 19,5 18,3 20,4 1,11 

      ∑ 𝑺𝒊𝟐 18,9365 

Fonte: Autor (2017) 
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Os valores da variância global (𝑆𝑝2) e do erro experimental (𝑆𝑝) estão 

expressos na Tabela 8: 

Tabela 8 - Variância global e erro experimental 

Variância Global (𝑺𝒑𝟐) Erro Experimental (𝑺𝒑) 

2,3670 1,5385 

                    Fonte: O Autor (2017) 

 

Na Tabela 9 os níveis de cada um dos fatores principais, os níveis das 

interações de segunda ordem, os níveis da interação de terceira ordem e os valores 

das médias que foram utilizados para o cálculo dos efeitos principais e dos efeitos de 

interação. 

 

Tabela 9 – Níveis dos efeitos principais e dos efeitos de interação 

EXP A B C AB AC BC ABC Média 

1 - - - + + + - 0,0667 

2 + - - - - + + 8,0 

3 - + - - + - + 6,5667 

4 + + - + - - - 9,4667 

5 - - + + - - + 0,2667 

6 + - + - + - - 18,6333 

7 - + + - - + - 16,3 

8 + + + + + + + 19,4 

     Fonte: O Autor (2017) 

 

Na Tabela 10 os valores obtidos dos efeitos principais e dos efeitos de 

interação de segunda e de terceira ordens: 

Tabela 10 - Efeitos principais e efeitos de interação 

𝑬𝑨 8,075 

𝑬𝑩 6,1916 

𝑬𝑪 7,625 

𝑬𝑨𝑩 -5,075 

𝑬𝑨𝑪 2,6583 

𝑬𝑩𝑪 2,2083 

𝑬𝑨𝑩𝑪 -2,5584 

   Fonte: O Autor (2017) 
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A Tabela 11 apresenta os valores de t calculado dos fatores principais e dos 

fatores de interação de segunda e de terceira ordens: 

 

      Tabela 11 - t calculados 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄 𝑨 5,2486 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄 𝑩 4,0244 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄 𝑪 4,9561 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄 𝑨𝑩 3,2987 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄 𝑨𝑪 1,7278 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄 𝑩𝑪 1,4353 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄 𝑨𝑩𝑪 1,6629 

    Fonte: O Autor (2017) 

 

 

4.1.1 – Análise dos Dados 

 

Para fins da presente pesquisa, estabeleceu-se a análise dos dados como uma 

fusão do 6o passo e 7o passo para execução de um Planejamento de Experimento de 

Montgomery (2012), o qual uniu esses dois passos em um, utilizando os gráficos e 

tabelas para analisar os dados e determinar as recomendações. 

A análise dos dados se iniciou determinando os valores de t crítico, 

estabelecendo quais os fatores principais e os fatores de interação que possuem 

significância no processo. 

Para a presente análise do t crítico determinou-se 5% de significância, ou seja, 

95% de grau de confiabilidade, com 16 o número de graus de liberdade.  Ao verificar 

essa determinação na tabela de Valores Críticos para as Distribuições t no ANEXO 4, 

o valor de t crítico é de 2,120. 

 

Como demonstrado na Figura 9, quando o valor de t calculado é maior ou igual 

ao valor de t crítico, ele se define como significante. 
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Dessa forma, a Tabela 12 demostra a comparação dos valores de t calculado 

dos efeitos com os valores de t crítico resultantes da presente pesquisa.  Atentou-se 

para os valores em destaques, pois são os valores cujo os efeitos dos fatores mostram 

significância sobre a variável resposta: 

 

Tabela 12 – Teste de significância dos efeitos 

𝒕𝑪𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐  𝒕𝑪𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 Resultado dos testes 

𝑡𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐴 𝟓, 𝟐𝟒𝟖𝟔 > 𝟐, 𝟏𝟐𝟎 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑵𝑻𝑬 

𝑡𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐵 𝟒, 𝟎𝟐𝟒𝟒 > 𝟐, 𝟏𝟐𝟎 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑵𝑻𝑬 

𝑡𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐶 𝟒, 𝟗𝟓𝟔𝟏, > 𝟐, 𝟏𝟐𝟎 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑵𝑻𝑬 

𝑡𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐴𝐵 𝟑, 𝟐𝟗𝟖𝟕 > 𝟐, 𝟏𝟐𝟎 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑵𝑻𝑬 

𝑡𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐴𝐶 𝟏, 𝟕𝟐𝟕𝟖 < 𝟐, 𝟏𝟐𝟎 𝑵Ã𝑶 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑵𝑻𝑬 

𝑡𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐵𝐶 𝟏, 𝟒𝟑𝟓𝟑 < 𝟐, 𝟏𝟐𝟎 𝑵Ã𝑶 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑵𝑻𝑬 

𝑡𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐴𝐵𝐶  𝟏, 𝟔𝟔𝟐𝟗 < 𝟐, 𝟏𝟐𝟎 𝑵Ã𝑶 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑵𝑻𝑬 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Os resultados constataram que os fatores A, B e C são significantes no 

processo estudado, assim sendo, respectivamente, o tipo de focinho do gato, o tipo 

de comedouro e a quantidade de gato na casa foram fatores significantes para a 

realização do experimento que testou a otimização do consumo de ração por 

diferentes tipos de focinho de gatos em diferentes formatos de comedouro. 

 

Os cálculos também constataram que o fator AB é o único fator de interação 

significante neste estudo, em outras palavras, só há significância no experimento o 

procedimento que interagiu o tipo de focinho do gato com o tipo de comedouro, as 

demais interações não apresentam significância. 

 

No que se refere ao melhor ajuste do processo, o objetivo foi determinar qual 

dos dois formatos de comedouro utilizados na pesquisa proporciona maior alcance 

dos grãos de ração pelos gatos, tendo como consequência menos quantidade de 

ração sobrada no interior do comedouro, portanto, a melhor resposta para o que se 

pretendeu com essa pesquisa é: quanto mais próximo a zero gramas melhor. 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 

 80 

 

Conceitualmente, ao especificar quanto menor melhor, fez-se referência aos 

ajustes no nível baixo (-).  Diante disso, alinhou-se os fatores significantes com os 

sinais de melhor ajuste, como na Tabela 13: 

 

Tabela 13 – Fatores significantes e sinal de melhor ajuste. 

Fatores significantes Sinal do melhor ajuste 

A (-) 

B (-) 

C (-) 

          Fonte: O Autor (2017) 

 

Tendo em vista a determinação apresentada na Tabela 13, conclui-se que para 

alcançar os melhores ajustes os fatores e os níveis devem estar ajustados em: A no 

nível baixo (-), B no nível baixo (-) e C no nível baixo (-). 

 

A Tabela 14 descreve os melhores ajustes com referência aos seus tipos de 

fatores: 

Tabela 14 – Descrição dos fatores e seus melhores ajustes 

Fator A Fator B Fator C 

Tipo de focinho do gato Tipo de comedouro Quantidade de gato na casa 

Nível baixo (-) Nível baixo (-) Nível baixo (-) 

Focinho: NORMAL Comedouro: TG CAT’S Quantidade: UM 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Para aferir os resultados mostrados pela Tabela 14, montou-se a demonstração 

gráfica dos fatores A, B e C. 

 

Os gráficos foram compostos com base nos valores da média aritmética 

simples de cada nível em cada fator da matriz experimental.  

 

A Tabela 15 exibe os valores dos pontos alto e baixo, obtidos segundo a média 

de cada fator significante: 
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Tabela 15 - Pontos médios do nível baixo e do alto nos fatores A, B e C 

 Fator A Fator B Fator C 

Nível baixo (-) 5,8 6,7416 6,025 

Nível alto (+) 13,95 12,9334 13,65 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Com tais dados, foram elaborados os gráficos dos fatores significantes A, B e 

C conforme descritos respectivamente abaixo em Gráfico 2, Gráfico 3 e Gráfico 4: 

 

Gráfico 2 – Fator Tipo de Focinho de Gato 

 

       Fonte: O Autor (2017) 

 

Gráfico 3 – Fator Tipo de Comedouro 

 

      Fonte: O Autor (2017) 
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Gráfico 4 – Fator Quantidade de Gatos na Residência 

 

          Fonte: O Autor (2017) 

 

Os Gráficos 2, 3 e 4 mostram que toda vez que os níveis são ajustados no 

baixo (-) a quantidade de ração sobrada é menor. 

 

Notou-se que os pontos descritos nos gráficos estão sem retas ligando-os, pois 

tratam-se de variáveis discretas, ou seja, suas características assumem apenas um 

valor finito contável, como por exemplo no caso do fator A, que se refere ao tipo de 

focinho, ou é um focinho achatado ou um focinho normal, não existe uma escala 

contínua entre o valor achatado e o valor normal, diante disso não causa continuidade 

de sobras de ração entre um ponto e outro. Assim, optou-se por representar os valores 

apenas com pontos distintos. 

 

Com relação ao fator de interação AB, montou-se um gráfico para dar suporte 

às conclusões que foram observadas.  

 

Os valores utilizados para a construção do gráfico do fator de interação AB 

foram resultantes das médias aritméticas simples entre a combinação dos valores dos 

experimentos que apresentam as mesmas combinações de níveis, conforme Tabela 

16:  
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Tabela 16 – Médias do fator de interação AB 

Níveis do 

Fator A 

Níveis do 

Fator B 

Níveis e fatores 

similares 

Cálculo das médias 

dos valores  

Resultado 

das médias 

(-) (-) 1 e 5 (0,0667 + 0,2667)

2
 

0,1667 

(+) (-) 2 e 6 (8,0 + 18,6333)

2
 

13,3166 

(-) (+) 3 e 7 (6,5667 + 16,3)

2
 

11,4333 

(+) (+) 4 e 8 (9,4667 + 19,4)

2
 

14,4333 

           Fonte: O Autor (2017) 

 

Os resultados da Tabela 16 foram aplicados e geraram o gráfico Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 – Interação dos Fatores AB 

 

   Fonte: O Autor (2017) 

 

Pelo Gráfico 5 foram observadas as seguintes análises:  

 

- Quanto ao melhor ajuste: no caso do presente estudo foi determinado que 

menor é melhor, portanto, como já concluído pelos testes de significância dos fatores 

principais, o fator A- e B- separadamente, apresentam o melhor ajuste.  Já no caso do 

Gráfico 5, que apresentou a interação entre os fatores AB, ao atentar-se no ponto de 
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interação A- com B-, o resultado mostrou ser o menor dentre todos os pontos de 

interação AB.  Dessa forma confirmou-se que ao servir ração para os gatos de focinho 

normal (A-) no TG CAT’S (B-) a sobra de ração é muito próxima a zero gramas, e 

ainda observou-se que, independente da quantidade de gatos na casa, essa interação 

terá o mesmo resultado, pois as interações tipo de focinho e quantidade de gatos na 

casa (AC), tipo de comedouro e quantidade de gato na casa (BC), e tipo de focinho 

de gato, tipo de comedouro e quantidade de gato na casa (ABC) resultaram em fatores 

de interação não significantes; 

- Quanto aos pontos de interação: o Gráfico 5 mostra que ao ajustar o tipo de 

comedouro no nível baixo (B-) a sobra de ração é menor, independente do tipo de 

focinho do gato, vide os pontos em que B está no nível baixo, A-B- e A+B-, visualmente 

esses pontos estão abaixo dos pontos A-B+ e A+B+.  Na situação da proximidade dos 

pontos A+B+ e A+B-, constatou-se que ao servir ração para os gatos de focinho 

achatado (A+) no TG CAT’S (B-) a sobra de ração é menor em comparação à A+B+, 

focinho achatado no comedouro comum, mas a sobra de ração ainda é muito 

expressiva para ser considerado um ótimo ajuste, e é por isso que o ponto A+B- está 

tão próximo e abaixo de A+B+; 

- Quanto ao tipo de variáveis: as variáveis do presente experimento se 

apresentam como variáveis discretas, ou seja, são pontos finitos de valores, não 

existindo características mensuráveis entre um ponto e outro, por exemplo, entre o 

comedouro comum e o TG CAT’S não existem variações de comedouros e, por isso, 

não há variações de sobras de ração.  Diante disso, foi optado por representar a 

ligação entre os pontos com uma linha tracejada, ao invés de aplicar uma linha 

contínua, para não denotar que há uma continuidade de valores entre os pontos e 

nem após os pontos.  Tendo esse estabelecimento, viu-se que, se houvesse uma linha 

contínua, em nenhum momento a linha B- cruza com a linha B+, ou seja, não existe 

um ponto em que o B-, o comedouro TG CAT’S, deixa de proporcionar menos sobra 

de ração quando interage com A+, gato de focinho achatado.  Tanto o comedouro 

comum quanto o comedouro TG CAT’S em gatos de focinho achatado deixam sobras 

de ração expressivas, mas quando se está com o TG CAT’S, a sobra de ração é 

menor. 
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4.1.2 - Pivotar 

 

O subcapitulo pivotar, aqui apresentado como uma junção dos conceitos 

persistir e pivotar de Ries (2012).  Decidiu-se por essa estratégia pois o intuito do 

presente projeto é avaliar um produto já existente, portanto não se trata de uma fase 

embrionária de ideias.  Como Ries (2012) afirma: “[...] um pivô é melhor entendido 

como uma nova hipótese estratégica, que exigirá um novo produto mínimo viável para 

testar [...]”. 

Diante disso, o presente trabalho considerou apenas o conceito de pivotar para 

sua caracterização, ao invés de também aplicar o persistir, pois, como determinado 

na revisão da literatura, pivotar trata-se de um termo inspirado no jogo do basquete, 

em que os pés do jogador ficam fixos no chão enquanto ele procura uma troca de 

direção ou o melhor passe.  Em outras palavras, o intuito com os resultados deste 

teste não é construir um novo produto mínimo viável e desenvolver novos testes com 

novas hipóteses, mas sim averiguar um produto existente e encerrar em si suas 

análises e conclusões. 

Portanto, aqui se estabeleceu que em persistir também se realiza um pivô, já 

que, mesmo com resultados das análises favoráveis ao produto, o intuito é elencar 

quais caminhos e direções poderão ser seguidas. 

  As análises dos dados realizadas formaram a base para determinar as 

validades das hipóteses levantadas no subcapítulo 3.2.2.1 - Reconhecimento e relato 

do problema da fase Medir, e essas validações se firmam como o pivô da presente 

etapa, conforme especificado abaixo: 

 

H1: Para os gatos de focinho normal, o formato afunilado do TG CAT’S propicia 

menos sobra de ração no interior do comedouro em comparação ao comedouro 

comum. 

Segundo os efeitos dos fatores principais significantes e o efeito da interação 

de fator significante, essa hipótese é verdadeira. Os dados apontaram que o melhor 

ajuste para o processo de menos sobra de ração é um gato com focinho normal na 

residência se alimentando no comedouro TG CAT’S.  As sobras, neste caso, sempre 

serão muito próximas a zero gramas. 
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Pivô: TG CAT’S para gatos com focinho normal é eficiente, realmente elimina 

o problema de sobras de ração. 

 

H2: Para os gatos de focinho achatado, o formato afunilado do TG CAT’S 

propicia menos sobra de ração no interior do comedouro em comparação ao 

comedouro comum. 

 

 Essa hipótese também se confirmou, com as seguintes considerações: quando 

os gatos de focinho achatado se alimentam no TG CAT’S sobra menos ração em 

comparação quando se alimentam em comedouros comuns, mas a quantidade da 

sobra de ração é muito expressiva, muito distante de zero gramas.  Portanto, apesar 

da hipótese ser confirmada, sua eficiência não é expressiva. 

Pivô: Indica-se o desenvolvimento de um comedouro especificamente para os 

gatos de focinho achatado, otimizando o alcance de ração para essa característica. 

Mas nada impede que os gatos de focinho achatado utilizem o TG CAT’S, apenas não 

será recomendado como no caso para gatos de focinho normal. 

 

H3: Mesmo com mais de um gato na residência, independentemente do tipo de 

focinho, o TG CAT’S garante menos sobra de ração em comparação ao comedouro 

comum. 

 

 Segundo resultado das análises, independe da quantidade de gatos na casa, 

havendo gato com focinho normal se alimentando no TG CAT’S a sobra de ração 

sempre será próxima a zero.  O fator quantidade de gatos na residência só foi fator 

significante quando tratado como fator principal, para se determinar o melhor ajuste, 

e quando esse fator foi interagido com outros fatores, não obteve significância. 

 Pivô: A indicação é que use o TG CAT’S para os gatos de focinho normal, 

independentemente da quantidade de gatos na casa. 

 

Concluiu-se, portanto, que todas as hipóteses foram satisfatoriamente 

validadas, destacando que TG CAT’S é eficiente para gatos com focinho normal 

independente da quantidade de gatos na casa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Quando se desenvolveu o TG CAT’S o intuito era sanar um problema 

identificado com os gatos de uma casa, somente depois do conhecimento da 

potencialidade do mercado que surgiu a necessidade de validar o produto.  O intuito 

era respaldar de forma técnica a sua eficiência. 

O TG CAT’S propõe atender uma característica exclusiva de uma espécie de 

gato e, consequentemente isso atende à um nicho específico de mercado, e, com a 

realização da presente pesquisa, o produto quer utilizar desses dados para se firmar 

em seu propósito como inovação mercadológica. 

 O trabalho se estabeleceu a partir das reflexões teóricas a respeito do conceito 

da inovação e cruzando as metodologias Startup Enxuta e Planejamento de 

Experimentos, e com aplicação das técnicas estatísticas, utilizando a 

transdisciplinaridade como fator chave no desenvolvimento da pesquisa.  Desse 

modo, forneceu-se resultados substanciais e favoreceu o alcance dos objetivos da 

pesquisa, sendo uma das grandes contribuições obtidas nesse trabalho. Fazendo jus 

a afirmação de Blank (2012): “Empreendedor, saia do prédio!”.  Nesse sentido, o 

empreendedor realizou sua formação acadêmica, tornando-se 

pesquisador/empreendedor, saindo do prédio e dos ambientes acadêmicos, e se 

dirigindo aos sujeitos de pesquisa para colher dados a serem analisados de forma 

técnica e metodológica em prol de seu empreendimento. 

O presente projeto ao elencar os sujeitos e o objeto de pesquisa, e ao aplicar 

métodos que se mostraram apropriados para responder à pergunta de pesquisa, bem 

como a validação das hipóteses estabelecidas, aponta que tais procedimentos são 

recomendáveis tanto para empreendedores quanto para empresas que queiram 

conhecer o potencial de um projeto de produto ou o potencial de um produto 

constituído. 

No estudo foi possível constatar que diante da aplicação dos procedimentos 

metodológicos concernentes ao Ciclo de Feedback Construir – Medir – Aprender de 

Startup Enxuta (RIES, 2012) e ao Fatorial Completo 2k do Planejamento e 

Experimentos (MONTGOMERY, 2012) foram relevantes e exequíveis para firmar que 

o TG CAT’S é recomendável para gatos de focinho normal, normocefálicos, 
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independente da quantidade de gatos de focinho normal na residência, levando em 

conta que as sobras de ração dentro do comedouro serão sempre próximas a zero 

gramas. 

Os métodos adotados e resultados aferidos corroboram com o observado na 

revisão da literatura, evidenciando-se que a inovação de produto, desenvolvimento ou 

adequação significativa, implica na entrega de valor, mas que também deve ser 

alusiva com a interação do cliente num processo de aprendizagem contínua. 

Como limitação de estudo pode-se reconhecer que TG CAT’S não apresenta 

eficiência relevante para as raças de gatos braquicefálicos, focinho achatado, portanto 

não recomendado para esse caso. 

Espera-se que o presente estudo sirva de inspiração para outros 

pesquisadores/empreendedores que queiram validar seus produtos de forma concisa 

e técnica, diminuindo o nível de dúvidas com relação aos seus produtos e a que eles 

se propõem a solucionar.  Por fim, recomenda-se que os métodos utilizados possam 

ser aplicados em um número maior de sujeitos e ampliados para outras finalidades 

que tenham como propósito o desenvolvimento ou aprimoramento de produtos. 
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ANEXO 1 – PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

 

 

 115 
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