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3
PROCES UCZENIA SI

J ako przedsibiorc

zawsze najbardziej nurtowao mnie pytanie, czy moja firma czyni postpy na ciece do sukcesu rynkowego. Jako inynier, a póniej
równie meneder, byem przyzwyczajony do mierzenia postpów poprzez kontrolowanie, czy praca postpuje zgodnie z planem, czy udaje si osign wysok
jako oraz czy generowane koszty nie przekraczaj tych prognozowanych.
Po wielu latach pracy w roli przedsibiorcy zaczem si martwi, e mierzenie postpów w ten sposób jest nieskuteczne. A jeli zbudujemy co, czego
nikt nie bdzie chcia? Czy w takiej sytuacji jakiekolwiek znaczenie ma fakt, e
zrealizowalimy plan zgodnie z harmonogramem i bez przekraczania budetu?
Kiedy co dzie wieczorem udawaem si do domu, byem pewien tylko dwóch
rzeczy: e moi ludzie byli zajci wykonywaniem jakiej pracy oraz e wydaem
na to pienidze. Miaem nadziej, e dziaania naszego zespou zbliay nas do
wyznaczonego celu. Gdyby okazao si, e gdzie po drodze podjlimy z decyzj, musiabym szuka pocieszenia w wiadomoci, e przynajmniej nauczylimy si czego wartociowego.
Problem w tym, e „uczenie si” jest najstarsz ze wszystkich wymówek, za
pomoc których usprawiedliwia si brak wyników. Wanie na to powouj si
menederowie, którym nie uda si osign wyznaczonych celów. Przedsibiorca, czowiek wysoce kreatywny, pod presj sukcesu moe dugo i kwiecicie opowiada o tym, czego si nauczy. Wszyscy potrafimy opowiedzie niez bajeczk, gdy zaley od tego nasza praca, kariera bd reputacja.
„Uczenie si” jest jednak rednim pocieszeniem dla pracowników, którzy
podaj za przedsibiorc w nieznane. Jest równie rednim pocieszeniem dla
inwestorów, którzy oferuj zespoom przedsibiorców swoje pienidze, czas
i energi. To take rednie pocieszenie dla organizacji (maych i duych), które
bez innowacji nie bd w stanie przetrwa. Wiedzy nie wpacisz do banku, nie
moesz jej wyda ani zainwestowa. Nie moesz da jej klientom i nie moesz
paci w ten sposób wspólnikom. Trudno si dziwi, e „uczenie si” cieszy si
w krgach menederów i przedsibiorców nie najlepsz saw.
Jeeli przyjmiemy jednak, e podstawowym celem przedsibiorczoci jest
organizowanie si z myl o budowie produktów w warunkach skrajnej niepewnoci, okae si, e proces uczenia si jest kluczow rol takiej organizacji.
Musimy okreli, które elementy naszej strategii pomog nam urzeczywistni
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pierwotn wizj, a które s po prostu szalone. Musimy si dowiedzie, czego
tak naprawd chc klienci — w odrónieniu od tego, co deklaruj albo czego
we wasnym mniemaniu powinni chcie. Musimy stwierdzi, czy kroczymy
ciek pozwalajc zbudowa rentown firm.
W modelu Lean Startup uczenie si zostaje zrehabilitowane dziki koncepcji, której nadaem nazw procesu weryfikowanego uczenia si. Nie chodzi tu o racjonalizacj faktów dokonanych ani o sprytn historyjk uoon po to, aby
ukry porak. Jest to systematyczna metoda wykazywania postpów w warunkach skrajnej niepewnoci charakterystycznych dla startupów. Proces weryfikowanego uczenia si polega na empirycznym dowodzeniu, e zespoowi
udao si znale suszne zaoenia zwizane z obecnymi i przyszymi perspektywami firmy. Metoda ta jest bardziej konkretna, precyzyjna i szybsza ni prognozowanie rynku czy klasyczne planowanie biznesowe. To podstawowe antidotum na miertelny problem „osigania poraek”, czyli udanej realizacji planu,
który prowadzi donikd.

PROCES WERYFIKOWANEGO UCZENIA SI W IMVU
Przedstawi t koncepcj na przykadzie zaczerpnitym z mojej wasnej kariery
zawodowej. Wygosiem bardzo wiele odczytów powiconych historii powstania IMVU i licznym bdom, które popenilimy w pracach nad naszym pierwszym produktem. Chciabym teraz szerzej omówi jeden z tych bdów, aby lepiej zilustrowa proces weryfikowanego uczenia si.
My, zaoyciele IMVU, uwaalimy si za powanych strategów biznesowych.
Wczeniej wszyscy bralimy udzia w innych przedsiwziciach, które zako czyy si niepowodzeniem, w zwizku z czym zaleao nam na tym, aby nie
powtarza ju tego dowiadczenia. Na pierwszych etapach rozwoju firmy martwilimy si gównie nastpujcymi kwestiami: Co powinnimy zbudowa i dla
kogo? Na jaki rynek moglibymy wej, aby go zdominowa? W jaki sposób moglibymy wygenerowa trwa warto, która nie zostaaby zniszczona dziaaniami konkurentów?1

Genialna strategia
Postanowilimy wej na rynek komunikatorów internetowych. W 2004 roku
tworzyy go setki milionów konsumentów z caego wiata. Niestety zdecydowana wikszo uytkowników tego rodzaju usug korzystaa z rozwiza bezpatnych. Due koncerny medialne i portale internetowe, takie jak AOL, Microsoft
czy Yahoo!, oferoway nieodpatne komunikatory jako form zachty do korzystania z innych usug, generujc przy okazji niewielkie przychody z reklam.
Rynek komunikatorów internetowych jest przykadem rynku wywoujcego silny efekt sieciowy. Powszechnie uwaa si, e — podobnie do innych sieci
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komunikacyjnych — sieci komunikatorów internetowych podlegaj prawu
Metcalfe’a, zgodnie z którym warto caej sieci jest wprost proporcjonalna do
kwadratu liczby jej uytkowników. Innymi sowy, im wicej ludzi liczy sobie
dana sie, tym wicej jest warta. Wydaje si to zupenie logiczne: warto tego
rodzaju usugi dla poszczególnych uytkowników zaley od tego, z iloma osobami mog si oni komunikowa. Wyobra sobie wiat, w którym Ty jeden
masz telefon — takie urzdzenie byoby zupenie bezwartociowe. Warunkiem
uytecznoci telefonu jest to, aby mieli go równie inni ludzie.
W 2004 roku rynek komunikatorów internetowych by opanowany przez
kilku graczy. Trzy najpopularniejsze produkty kontroloway ponad 80% wszystkich uytkowników i przez cay czas konsolidoway swój udzia w rynku kosztem wielu mniejszych firm2. Dla nikogo nie byo tajemnic, e wprowadzenie
na rynek nowego komunikatora bez olbrzymich nakadów na marketing jest
praktycznie niemoliwe.
Skd to przekonanie? Efekt sieciowy powoduje, e w przypadku komunikatorów internetowych koszt przestawienia si na nowe rozwizanie jest bardzo
wysoki. Jeeli kto ma zmieni komunikator, musi przekona swoich znajomych
i wspópracowników, aby podjli tak sam decyzj. Dodatkowy wysiek po
stronie klientów stanowi barier wejcia na rynek — gdy wszyscy uytkownicy
s na stae zagospodarowani przez obecnych graczy, nie ma adnych klientów,
dziki którym nowe firmy mogyby sobie wywalczy rynkowy przyczóek.
My postanowilimy zbudowa produkt czcy masowo tradycyjnego
komunikatora internetowego z wysokimi przychodami uzyskiwanymi dziki
trójwymiarowym (3D) grom oraz wirtualnym wiatom. Wprowadzenie na rynek nowego komunikatora graniczyo z niemoliwoci, dlatego te zdecydowalimy si na stworzenie dodatku kompatybilnego z istniejcymi ju sieciami.
Dziki temu nasi klienci mogliby kupowa wirtualne dobra oferowane przez
IMVU i przestawi si na komunikacj z wykorzystaniem awatarów bez koniecznoci zmiany dostawcy komunikatora, opanowywania nowego interfejsu i — co
najwaniejsze — przekonywania znajomych do podjcia tych samych kroków.
Uznalimy, e ten ostatni element jest absolutnie niezbdny. Aby oferowany
przez nas dodatek by przydatny, musia by stosowany w kontaktach z posiadanymi znajomymi. Do kadej rozmowy zamierzalimy docza zaproszenie
do wstpienia do sieci IMVU. Nasz produkt mia mie charakter wirusowy,
mia si szerzy w dotychczasowych sieciach komunikatorów internetowych
jak prawdziwa epidemia. Dlatego te bardzo wane byo, aby nasz dodatek by
kompatybilny z jak najwiksz liczb komunikatorów i pracowa na wszelkiego
rodzaju komputerach.

Sze miesicy do premiery rynkowej
Kiedy uko czylimy ju strategi, wspólnie z pozostaymi wspózaoycielami
przystpilimy do intensywnej pracy. Jako dyrektor generalny ds. technicznych
odpowiadaem midzy innymi za napisanie oprogramowania wspierajcego
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kompatybilno naszego produktu z innymi sieciami komunikatorów. Caymi
miesicami pracowalimy po wiele godzin dziennie, starajc si uko czy pierwsz wersj produktu. Wyznaczylimy sobie ambitny termin szeciu miesicy
— 180 dni — na wprowadzenie produktu na rynek i pozyskanie pierwszych
paccych klientów. Harmonogram prac by naprawd ciasny, ale bylimy zdeterminowani, by wszystko odbyo si na czas.
Nasz dodatek okaza si tak du i skomplikowan aplikacj z tyloma zmiennymi elementami, e aby uko czy go w terminie, musielimy w wielu przypadkach i na skróty. Nie bd owija w bawen: pierwsza wersja naszego
produktu bya po prostu okropna. Godzinami kócilimy si o to, które bdy
usuwa, a z którymi na razie da si y, które cechy eliminowa, a które stara
si upchn. To by jednoczenie wspaniay i przeraajcy okres — bylimy peni
nadziei na sukces i jednoczenie przepeniay nas obawy zwizane z wprowadzeniem na rynek kiepskiego produktu.
Martwiem si, e aplikacja sabej jakoci zszarga moj reputacj inyniera.
Ludzie mogli pomyle sobie, e nie umiem budowa porzdnych produktów.
Wszyscy obawialimy si osabienia wizerunku marki IMVU — bd co bd
pobieralimy od ludzi opaty za produkt, który nie dziaa jak naley. Mielimy
wówczas przed oczami ponure nagówki prasowe: „Niekompetentni przedsibiorcy tworz koszmarny produkt”.
Nasze obawy rosy wraz z tym, jak zbliaa si premiera. W tego rodzaju
sytuacji wiele zespoów ulega strachowi i przesuwa dat wprowadzenia produktu na rynek. Rozumiem ten impuls, dzi ciesz si jednak, e wytrwalimy
w pierwotnym postanowieniu, poniewa opónienia uniemoliwiaj pozyskiwanie informacji zwrotnych tak potrzebnych startupom. Dotychczasowe poraki spowodoway, e wprowadzenie na rynek kiepskiego produktu nie byo
naszym najwikszym koszmarem — jeszcze bardziej obawialimy si, e stworzymy co, czego nikt nie bdzie chcia. Zacisnlimy jednak zby, z wyprzedzeniem przygotowalimy oficjalne przeprosiny i udostpnilimy nasz aplikacj uytkownikom.

Premiera rynkowa
Nadszed ten dzie i… nic si nie wydarzyo! Okazao si, e wszystkie nasze
obawy byy bezpodstawne, poniewa nikt nawet nie wypróbowa naszego produktu. Pocztkowo odczuwaem ulg, gdy przynajmniej nikt nie mia okazji
si przekona, jak kiepska bya nasza aplikacja. Szybko pojawia si jednak silna
frustracja. Po wielu godzinach sporów dotyczcych wyboru cech i funkcji okazao si, e nasza propozycja wartoci jest w takim stopniu nietrafiona, i klienci nie posuwali si wystarczajco daleko, aby dowiadczy skutków naszych
bdnych decyzji projektowych. Nie chcieli nawet pobra naszego produktu.
W kolejnych tygodniach i miesicach staralimy si dopracowa nasz aplikacj. Udao nam si wygenerowa równie stabilny strumie klientów przechodzcych proces internetowej rejestracji i pobierania pliku. Nowych klientów
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z kadego kolejnego dnia traktowalimy jak odrbny raport wynikowy, który
informowa nas o tym, jak sobie radzimy. W ko cu nauczylimy si pozycjonowa produkt w taki sposób, aby klienci zechcieli go choby pobra. Nieustannie
usuwalimy bdy i udoskonalalimy produkt, codziennie przekazujc uytkownikom jego nowsze wersje. Niestety pomimo najwikszych stara udao
nam si przekona do zakupu aonie ma grup klientów.
Z dzisiejszego punktu widzenia oceniam, e podjlimy wówczas suszn
decyzj o wyznaczeniu precyzyjnych celów przychodowych. W pierwszym
miesicu zamierzalimy uzyska czny przychód na poziomie 300 dolarów i to
si udao, cho ledwie. O zakup produktu poprosilimy (w porzdku: bagalimy) wielu krewnych i znajomych. Z kadym miesicem nasze niskie cele przychodowe rosy, najpierw do 350, potem do 400 dolarów. Im wyszy by cel, tym
wiksze mielimy trudnoci z jego osigniciem — liczba krewnych i znajomych
jest przecie ograniczona. Bylimy coraz bardziej sfrustrowani. Nasz produkt
z dnia na dzie stawa si coraz lepszy, jednak zachowanie klientów nie ulegao
zmianie — nadal nie chcieli z niego korzysta.
Brak wzrostu liczby klientów skoni nas do przyspieszenia decyzji o cigniciu ich do siedziby firmy na bezporednie rozmowy i testy uytecznoci.
Cele ilociowe wzbudziy w nas motywacj do podjcia bada jakociowych
i podpowiaday nam, jakie pytania powinnimy zadawa — prawidowo ta
bdzie nam towarzyszya w caej tej ksice.
Chciabym móc stwierdzi tutaj, e to ja uwiadomiem sobie, jaki popeniamy bd, i to ja jako pierwszy zaproponowaem rozwizanie. Niestety byo
dokadnie na odwrót — byem ostatnim, który by gotów przyzna, e mamy
problem. Krótko mówic, caa nasza analiza strategiczna rynku bya bdna.
Ustalilimy to w sposób empiryczny, przez prowadzenie eksperymentów —
nie stosowalimy wywiadów zogniskowanych czy bada rynku. Klienci nie
mieli okazji powiedzie nam, czego chc. Wikszo z nich nigdy w ogóle nie
syszaa o trójwymiarowych awatarach. My pracowalimy nad udoskonalaniem
naszego produktu, a oni przekazywali nam swoje zdanie poprzez podejmowane dziaania (lub ich brak).

Rozmowy z klientami
Z czystej desperacji postanowilimy porozmawia z kilkoma potencjalnymi
klientami. cignlimy ich do firmy i poprosilimy: „Wypróbuj ten nowy produkt. To IMVU”. Kiedy rozmawialimy akurat z nastolatkiem, który duo korzysta z komunikatorów internetowych, albo maniakiem technologicznych
nowinek, szybko znajdowalimy wspóln paszczyzn porozumienia. Kiedy
natomiast rozmawialimy z przecitnym przedstawicielem spoecze stwa, syszelimy w odpowiedzi co takiego: „OK. Co miabym z tym zrobi?”. Rozmowy z przedstawicielami tej drugiej grupy prowadziy donikd — nasz produkt
by dla nich po prostu dziwny.
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Wyobra sobie siedemnastolatk, której próbujemy zaprezentowa nasz
produkt. Wybiera sobie awatar i stwierdza: „Wow, to naprawd fajne”. Zaczyna personalizowa swój awatar i stwierdza, jak miaby on wyglda. Potem informujemy j: „OK, teraz powinna pobra dodatek do komunikatora internetowego”, a w odpowiedzi syszymy: „A co to takiego?”.
„Có, to taka aplikacja wspópracujca z klientem komunikatora internetowego”. Dziewczyna spoglda na nas i zaczyna si zastanawia: „Nigdy o czym
takim nie syszaam, moi znajomi te nigdy o tym nie syszeli. Dlaczego chcecie,
ebym to zrobia?”. Tutaj nastpuj rozbudowane wyjanienia — po prostu
w jej wiadomoci nie istniaa taka kategoria jak dodatek do komunikatora internetowego.
Dziewczyna znajduje si ju jednak w naszym biurze, udaje nam si zatem
namówi j do spróbowania. Pobiera produkt, a wtedy prosimy j: „W porzdku, zapro jednego ze znajomych do rozmowy”. Dziewczyna natychmiast odmawia: „Nie ma mowy!”. „Dlaczego?”, pytamy, a ona informuje nas: „Przecie
jeszcze nie wiem, czy to jest cool. Chcecie, ebym ryzykowaa i zapraszaa znajomych? Co oni sobie o mnie pomyl? Jeeli wasz produkt jest do bani, to oni
uznaj, e ja jestem do bani”. Zaczynamy j wówczas zapewnia: „To zupenie
nie tak. Kiedy ju kogo zaprosisz, przekonasz si, jaka to wietna zabawa — to
produkt spoecznociowy”. Dziewczyna spoglda na nas z wyrazem niepewnoci
na twarzy. Nie ulega najmniejszej wtpliwoci, e nic z tego nie bdzie. Oczywicie gdy za pierwszym razem znalazem si w takiej sytuacji, stwierdziem:
„W porzdku, z t osob si nie udao. Przylijcie mi kogo innego”. Potem zjawia
si drugi klient i mówi to samo, a po nim trzeci z tymi samymi wtpliwociami.
Zaczynasz dostrzega pewn prawidowo i choby by nie wiem jak uparty,
zaczynasz rozumie, e co jest nie tak.
Klienci powtarzali: „Chc najpierw sam z tego skorzysta. Zanim zaprosz
znajomych, musz sprawdzi, czy to naprawd fajne”. Nasz zespó wywodzi
si z brany gier komputerowych, wic doskonale wiedzielimy, o co tu chodzi:
tryb jednego gracza. Stworzylimy zatem wersj przewidzian dla jednego
uytkownika. cignlimy do biura kolejn grup klientów. Podobnie jak
wczeniejsi najpierw personalizowali swoje awatary, a potem pobierali aplikacj. Wybierali tryb jednego gracza, a wtedy instruowalimy ich: „Pobaw si
swoim awatarem, wystrój go. Sprawd, jakie fajne ruchy potrafi wykonywa”.
Potem przechodzilimy do ataku: „OK, wszystko to robie sam. Czas, aby zaprosi jakich znajomych”. Zapewne domylasz si, co byo dalej. „Nie ma mowy! Przecie to w ogóle nie jest fajne!”. Stwierdzalimy wówczas: „Mówilimy
ci, e to nie bdzie fajne. Jaki sens ma produkt spoecznociowy w trybie jednego gracza?”. Wydawao nam si, e zasugujemy na medal tylko dziki temu,
e suchamy opinii naszych klientów. Problem w tym, e nasz produkt nadal
nie podoba si uytkownikom. Patrzyli na nas i mówili: „Suchaj, stary pryku,
nic nie rozumiesz. Co to za szalony pomys, ebym mia zaprasza znajomych,
jeszcze zanim si przekonam, czy to jest fajne?”. To bya droga donikd.
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Kolejna fala desperacji skonia nad do wprowadzenia funkcji ChatNow, która pozwala jednym przyciniciem przycisku skontaktowa si z losowo wybranym uytkownikiem z dowolnego miejsca na wiecie. Takich uytkowników
czy jedynie to, e wcisnli przycisk w tym samym momencie. Nagle podczas
testów klienci zaczli stwierdza: „Wow, to rzeczywicie wietna zabawa!”.
Zapraszalimy kolejnych klientów na wywiady, pozwalalimy im skorzysta
z funkcji ChatNow, a oni poznawali czasem w ten sposób kogo nowego. Mówili nam wówczas: „Hej, ten kole jest super. Chc go doda do listy znajomych.
Gdzie tu jest lista znajomych?”. Odpowiadalimy wówczas: „Och, przecie nie
potrzebujesz nowej listy znajomych — moesz korzysta z listy znajomych,
któr masz w komunikatorze AOL”. Pamitasz zapewne, e planowalimy wykorzysta kompatybilno z wieloma sieciami w celu osignicia efektu sieciowego i uzyskania wirusowej popularnoci. Wyobra sobie zatem klienta, który
spoglda na nas zdziwiony i pyta: „Co mam dokadnie zrobi?”. Podpowiadalimy wówczas: „Po prostu podaj tej osobie swoj nazw uytkownika z AOL,
eby móg go doda do listy znajomych”. Wówczas na twarzy naszych rozmówców malowa si wyraz skrajnego zdziwienia: „ artujecie sobie? Obca osoba na
mojej licie znajomych w AOL?”. Stwierdzalimy wówczas, e w przeciwnym
razie bd musieli pobra nowego klienta komunikatora i utworzy now list
znajomych. Nasi rozmówcy reagowali zwykle w ten sposób: „Wiecie, z ilu klientów ju korzystam?”.
„Nie wiemy. Jednego? Dwóch?”. Wanie tak liczb komunikatorów sami
stosowalimy w naszej firmie. Przecitny nastolatek informowa nas natomiast:
„ eby! Mam osiem takich programów”. Nie wiedzielimy, ile klientów komunikatorów internetowych zostao stworzonych na wiecie.
Wyszlimy z niewaciwego zaoenia, e trudno jest opanowa interfejs
nowego programu oraz e przeniesienie znajomych na now list równie nastrcza problemów. Z rozmów z naszymi klientami wynikao, e to nieprawda.
Chcielimy rysowa na tablicy diagramy dowodzce, e nasza strategia jest genialna, jednak nasi klienci nie rozumieli, co to jest efekt sieciowy albo koszty
zmiany. Kiedy próbowalimy wyjania im, dlaczego powinni zachowywa si
zgodnie z naszymi przewidywaniami, po prostu w zdumieniu krcili gowami.
Stworzylimy w gowie model korzystania z oprogramowania, który okaza
si przestarzay o cae lata. W ko cu, po kilkudziesiciu tego rodzaju spotkaniach,
zaczlimy sobie zdawa spraw z bolesnego faktu, e caa nasza koncepcja dodatku do komunikatorów internetowych jest wadliwa3.
Klienci nie chcieli dodatku do komunikatorów, interesoway ich natomiast
odrbna sie i odrbny komunikator. W ich mniemaniu konieczno nauki obsugi nowego interfejsu nie bya adn przeszkod — i tak korzystali z wielu
komunikatorów równoczenie. Naszych klientów nie oniemiela równie fakt,
e musz zabra znajomych do nowej sieci — okazao si, e to wyzwanie wrcz
im si podoba. Co jeszcze bardziej zaskakujce, nasze zaoenie dotyczce tego,
e klienci bd chcieli korzysta z trójwymiarowych awatarów gównie w kontaktach z dotychczasowymi znajomymi, take okazao si bdne. Uytkownicy
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naszej aplikacji chcieli poznawa nowych ludzi, w czym trójwymiarowe awatary okazay si szczególnie pomocne. Klienci kawaek po kawaku rozprawili si
z nasz pozornie genialn strategi.

Ca a moja praca do kosza
By moe rozumiesz, przez co wówczas przechodzilimy, i potrafisz zrozumie
mój upór. Bd co bd efekt moich prac z ostatnich kilku miesicy nadawa si
tylko do kosza. lczaem na oprogramowaniem zapewniajcym kompatybilno
naszego dodatku z innymi komunikatorami, co byo sednem naszej pocztkowej strategii. Kiedy nadszed czas na zwrot i porzucenie tej strategii, niemal caa
moja praca — tysice linijek kodu — posza do mieci. Czuem si zdradzony.
Byem wielkim zwolennikiem najnowoczeniejszych metod tworzenia oprogramowania (okrelanych zbiorczo zwinnym tworzeniem oprogramowania),
które obiecyway, e uda si wyeliminowa marnotrawstwo na etapie prac rozwojowych. Tymczasem mnie udao si dopuci najwikszego moliwego marnotrawstwa: zbudowaem produkt, z którego klienci nie chcieli korzysta. To
byo naprawd przygnbiajce.
Wziwszy pod uwag fakt, e moja praca okazaa si marnotrawstwem czasu i energii, zaczem si zastanawia, czy nasza firma nie poradziaby sobie
równie dobrze, gdybym ostatnie sze miesicy spdzi na play z drinkiem
w rku. Czy naprawd kto mnie tam potrzebowa? A moe w ogóle byoby lepiej, gdybym nie napisa tego programu?
Jak wspominaem ju na pocztku tego rozdziau, osoby usiujce uzasadni
swoj porak mog sign po jeszcze jedn, ostatni desk ratunku. Pocieszaem si myl, e gdybymy nie zbudowali tego pierwszego produktu i nie popenili wszystkich tych bdów, nigdy nie dowiedzielibymy si wszystkich tych
wartociowych rzeczy, które usyszelimy od klientów. Nigdy nie dowiedzielibymy si, e nasza strategia jest bdna. W tej wymówce jest odrobina prawdy:
informacje zebrane w pierwszych miesicach dziaalnoci pozwoliy nam wej
na ciek, która doprowadzia IMVU do póniejszego wielkiego sukcesu.
Przez pewien czas argument odwoujcy si do procesu uczenia si poprawia mi samopoczucie, jednak ulga ta nie trwaa dugo. Najbardziej nurtowao
mnie bowiem pytanie: skoro wszystkie te miesice suyy pozyskaniu wartociowych informacji, dlaczego musiao to a tyle trwa? Jaka cz naszych dziaa rzeczywicie skutkowaa pozyskiwaniem wartociowej wiedzy? Czy gdybym nie skoncentrowa si na dopracowywaniu produktów i eliminowaniu
bdów, moglibymy dowiedzie si tego wszystkiego szybciej?

WARTO

A MARNOTRAWSTWO

Chodzi mi o to, które z naszych dziaa kreuj dodatkow warto, a które s
czystym marnotrawstwem? Wanie to pytanie stanowi fundament rewolucyjKup książkę
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nej filozofii lean. Wszystkich adeptów tego modelu uczy si, e wanie to pytanie zadaje si w pierwszej kolejnoci. Nauka identyfikowania róde marnotrawstwa i ich systematycznego eliminowania pozwolia takim firmom jak Toyota
zdominowa cae brane. Metody zwinnego tworzenia oprogramowania, które
stosowaem wówczas w brany programistycznej, równie wywodz si z nurtu
lean. One take powstay z myl o eliminowaniu marnotrawstwa.
Trzeba jednak podkreli, e metody te poprowadziy mnie drog, na ko cu
której okazao si, e wikszo wysików mojego zespou posza na marne. Jak
to si stao?
Odpowied na to pytanie poznawaem stopniowo w kolejnych latach. W ramach filozofii lean warto definiuje si jako oferowanie korzyci klientowi —
wszystko inne jest marnotrawstwem. W brany produkcyjnej klienta nie interesuje, w jaki sposób powstaje produkt. Interesuje go wycznie to, aby produkt
dziaa. Startup znajduje si jednak w innej sytuacji, poniewa nie wiadomo,
kim jest klient i co jest w jego oczach wartociowe. To tylko dwa przykady
róde niepewnoci skadajcej si na definicj startupu. Zrozumiaem, e jako
startup potrzebujemy nowej definicji wartoci. Prawdziwe postpy, jakie poczynilimy w pierwszych miesicach, dotyczyy informacji na temat tego, co
nasi klienci uznaj za wartociowe.
Wszystkie dziaania podjte w tamtym okresie, które nie przyczyniy si do
zdobycia tej wiedzy, byy marnotrawstwem. Czy mona byo dowiedzie si
tego samego mniejszym nakadem si? Oczywicie, e tak.
Na pierwszy ogie moemy wzi wszystkie rozwaania i szeregowanie zada zwizanych z cechami i funkcjami produktu, których nasi klienci nigdy nie
poznali. Gdybymy szybciej wprowadzili produkt na rynek, uniknlibymy tego marnotrawstwa. Nie mona równie zapomnie o naszych niesusznych
zaoeniach strategicznych. Napisaem kod zapewniajcy kompatybilno dodatku z ponad tuzinem rónych klientów i sieci komunikatorów internetowych.
Czy byo to naprawd konieczne w celu sprawdzenia naszych zaoe ? Czy
moglimy uzyska te same informacje, integrujc dodatek z dwukrotnie mniejsz liczb sieci? A moe wystarczyyby tylko trzy lub w ogóle jedna? Nasz produkt okaza si równie nieatrakcyjny dla uytkowników wszystkich dotychczasowych komunikatorów, co oznacza, e w ten sposób dowiedzielibymy si
tego samego, lecz woylibymy w to zdecydowanie mniej wysiku.
Nastpujca myl nie dawaa mi spa po nocach: czy w ogóle musielimy
integrowa nasz produkt z któr sieci? Czy daoby si obnay bdy w naszych zaoeniach bez budowania czegokolwiek? Przecie moglimy na przykad zaproponowa klientom moliwo pobrania produktu opartego wycznie
na zestawie potencjalnych funkcji (bez ich faktycznego tworzenia). Biorc pod
uwag, e praktycznie nie byo klientów chtnych wypróbowa nasz produkt,
nie musielibymy przeprasza zbyt wielu osób za brak obiecanych funkcji (zwró
uwag, e to inna strategia ni zwracanie si do klientów z pytaniem, czego chc
— w wikszoci przypadków klienci nie potrafi stwierdzi z wyprzedzeniem,
co tak naprawd jest im potrzebne). Moglimy przeprowadzi eksperyment,
da klientom moliwo wypróbowania czego i obserwowa ich zachowanie.
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Tego rodzaju eksperymenty mylowe byy dla mnie bardzo niepokojce,
poniewa kóciy si z opisem zajmowanego przeze mnie stanowiska. Byem
szefem odpowiedzialnym za rozwój produktu i wychodziem z zaoenia, e
moim zadaniem jest zagwarantowa punktualne dostarczanie wysokiej jakoci
produktów i ich cech. Jeeli dua cz tych cech okazuje si marnotrawstwem
czasu, to czym powinienem si zajmowa? Jak moglibymy unika takiego
marnotrawstwa?
Doszedem do przekonania, e najwaniejsz jednostk postpów osiganych przez startupy jest wiedza. Naley eliminowa wszelkie dziaania, które
nie s absolutnie niezbdne z punktu widzenia poznawania potrzeb klientów.
Koncepcj t nazwaem procesem weryfikowanego uczenia si, poniewa jej skutkiem zawsze s dodatnie zmiany kluczowych wskaników monitorowanych
w startupach. Jak mielimy okazj si przekona, bardzo atwo jest wmówi
samemu sobie, czego chc klienci. Mona bardzo atwo dowiedzie si rzeczy,
które s cakowicie bez znaczenia. Dlatego te w procesie weryfikowanego uczenia si gromadzi si dane empiryczne pozyskiwane od prawdziwych klientów.

GDZIE SZUKA POTWIERDZENIA?
Na wasnej skórze przekonaem si, e kady przedsibiorca, który poniesie
porak, moe powoywa si na wartociowe wnioski wyniesione z tego dowiadczenia. Moe opowiedzie bardzo przekonujc historyjk. By moe zwrócie uwag, e w przedstawionej dotychczas historii IMVU czego brakuje. Wielokrotnie twierdziem, e w tych pierwszych miesicach wiele si nauczylimy
oraz e wnioski z tamtego okresu pozwoliy nam wej na ciek prowadzc
do póniejszego sukcesu, jednak nie przytoczyem ani jednego faktu na poparcie tej tezy. Po fakcie atwo jest formuowa takie twierdzenia i brzmie wiarygodnie (w dalszych czciach ksiki zamieszczam odpowiednie dowody),
na razie wyobra sobie jednak, jak w tych pierwszych miesicach staramy si
przekona inwestorów, pracowników, nasze rodziny i przede wszystkim samych siebie, e nie roztrwonilimy tego czasu i zasobów. Jakie dowody mielimy na swoj obron?
Historie dotyczce naszej klski z pewnoci byy interesujce, poniewa
tworzylimy fascynujce teorie na temat tego, co zrobilimy le i co powinnimy
byli zrobi, aby zbudowa lepszy produkt. Dowody pojawiy si jednak dopiero w chwili, w której postanowilimy sprawdzi te teorie w praktyce i zbudowa kolejne wersje produktu, uzyskujce znakomite wyniki w testach z udziaem prawdziwych klientów.
To wanie w kolejnych kilku miesicach zaczyna si prawdziwa historia
firmy IMVU — nie od naszej genialnej strategii i jej zaoe , lecz od cikiej
pracy zwizanej z dowiadywaniem si, czego tak naprawd chc nasi klienci,
oraz od dziaa zwizanych z odpowiednimi modyfikacjami produktu i samej
strategii. Uznalimy, e naszym zadaniem jest znale cznik midzy opraco-
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wan przez nas wizj a rozwizaniem akceptowalnym dla klientów — nie zamierzalimy kapitulowa przed tym, czego klienci rzekomo chcieli, nie zamierzalimy im te mówi, czego powinni chcie.
Kiedy lepiej poznalimy ju naszych klientów, moglimy udoskonali oferowane produkty. Dziki temu zmieniy si wartoci najwaniejszych wskaników. W pierwszych dniach pomimo usilnych stara z naszej strony wskaniki
uparcie nie chciay rosn. Dane na temat klientów z danego dnia traktowalimy
jak odrbny raport. Zwracalimy uwag na odsetek nowych klientów, którzy
podejmowali takie dziaania jak pobieranie produktu czy jego zakup. Kadego
kolejnego dnia produkt kupowao mniej wicej tyle samo klientów — pomimo
wszelkich usprawnie liczba ta bya do bliska zeru.
Kiedy wykonalimy jednak zwrot i odeszlimy od pierwotnej strategii, sytuacja zacza si zmienia. Dziki nowej, lepszej strategii nasze prace rozwojowe
nad produktem stay si zdecydowanie bardziej efektywne — nie pracowalimy ciej, za to pracowalimy mdrzej, czyli zgodnie z rzeczywistymi potrzebami naszych klientów. Pozytywne zmiany wskaników byy dla nas ilociowym potwierdzeniem, e faktycznie si czego uczymy. Miao to szczególne
znaczenie, poniewa pozwalao pokaza naszym interesariuszom (pracownikom, inwestorom i samym sobie), e si nie oszukujemy, a robimy autentyczne
postpy. Wanie w ten sposób naley podchodzi do problemu produktywnoci w startupach: nie chodzi o to, ile firma buduje, lecz o to, ile potwierdzonej
wiedzy zdobywa dziki swoim dziaaniom4.
W jednym z prowadzonych eksperymentów zmienilimy ca stron internetow i przepyw rejestracyjny produktu, zastpujc sowa „czat z awatarem”
okreleniem „komunikator internetowy w 3D”. Nowi klienci byli automatycznie dzieleni midzy star i now wersj strony w ten sposób, e poowa z nich
trafiaa na t pierwsz, a poowa na drug. Dziki temu moglimy obserwowa
rónic zachowa midzy obiema grupami. Okazao si, e internauci z grupy
eksperymentalnej nie tylko znacznie chtniej si rejestrowali, lecz równie czciej zostawali paccymi klientami w dugiej perspektywie.
Zdarzyo nam si równie mnóstwo nieudanych eksperymentów. Przez
pewien czas sdzilimy, e klienci nie korzystaj z produktu, poniewa nie rozumiej licznych oferowanych przez niego korzyci. Posunlimy si nawet do
opacenia specjalnych pracowników obsugi klienta, którzy mieli by wirtualnymi przewodnikami dla nowych uytkowników. Niestety klienci, którzy otrzymali tego rodzaju szczególne traktowanie, nie wykazali wikszej skonnoci do
korzystania z produktu czy nabywania go.
Nawet porzuciwszy strategi dodatku do istniejcych komunikatorów, nadal
potrzebowalimy wielu miesicy, aby dowiedzie si, dlaczego okazaa si ona
nieskuteczna. Po wykonanym zwrocie i wielu nieudanych eksperymentach doszlimy w ko cu do nastpujcego wniosku: klienci chcieli korzysta z IMVU
do poznawania w sieci nowych znajomych. Nasi klienci intuicyjnie pojmowali co,
czego my przez tak dugi czas nie potrafilimy zrozumie. Wszystkie dotychczasowe aplikacje spoecznociowe koncentroway si na autentycznej tosamoci
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uytkowników. Nasza unikatowa technologia zwizana z korzystaniem z awatarów oferowaa natomiast moliwo poznawania nowych ludzi w sieci bez
obaw o bezpiecze stwo czy naraania si na kradzie tosamoci. Kiedy sformuowalimy t hipotez, dalsze eksperymenty zaczy przynosi zdecydowanie lepsze wyniki. Gdy tylko wprowadzalimy zmian uatwiajc poznawanie
nowych przyjació i zatrzymywanie ich, klienci wykazywali wiksz gotowo
do korzystania z naszego programu. Na tym polega prawdziwa produktywno w startupach: na systematycznym odkrywaniu waciwych cech tworzonego produktu.
Opisaem tu tylko kilka eksperymentów z setek tych, które zaczlimy prowadzi tydzie po tygodniu — postanowilimy dowiedzie si, którzy klienci
s gotowi korzysta z naszego produktu i dlaczego. Kada pozyskana informacja podpowiadaa nam kolejne eksperymenty do przeprowadzenia, co powodowao, e wartoci naszych wskaników coraz bardziej zbliay si do poziomów docelowych.

MIAO

TOWARZYSZCA ZERU

Pomimo pierwszych sukcesów naszej firmy uzyskiwane przez nas przychody
nadal pozostaway na relatywnie niewysokim poziomie. Tego rodzaju sytuacja
jest niebezpieczna ze wzgldu na tradycyjny sposób oceny przedsibiorstw.
Zakrawa to na paradoks, jednak atwiej jest pozyska kapita lub inne zasoby,
gdy ma si zerowe przychody, zero klientów i nie odnosi si jeszcze adnych
sukcesów rynkowych — gdy to wszystko zaczyna si po trochu pojawia, firmie jest trudniej. Zerowe wartoci wskaników pobudzaj do pracy wyobrani, natomiast niskie wartoci tych samych wskaników prowokuj do zastanawiania si, czy wysze wartoci kiedykolwiek si pojawi. Wszyscy znamy
(albo wydaje nam si, e znamy) historie produktów, które osigny wielki
sukces praktycznie z dnia na dzie . Dopóki nic nie trafio na rynek i nie mona
byo zebra adnych danych, zawsze mona marzy o takim wanie sukcesie.
Niskie wartoci wskaników powoduj, e na wszystkie te nadzieje zostaje wylany kube zimnej wody.
Zjawisko to powoduje, e w przedsibiorcach pojawia si pewna radykalna
skonno: chc odkada pozyskiwanie jakichkolwiek danych tak dugo, a
bd pewni sukcesu. Jak bdziemy mieli okazj si przekona, tego rodzaju
opónienia przekadaj si na wzrost iloci dziaa stanowicych ródo marnotrawstwa, uniemoliwiaj pozyskiwanie niezbdnych informacji zwrotnych
i wyranie zwikszaj prawdopodobie stwo, e firma stworzy co, czego nikt
nie bdzie chcia.
Oczywicie nie naley równie wprowadza produktu na rynek i liczy, e
wszystko pójdzie gadko. Kiedy organizowalimy premier IMVU, nie zdawalimy sobie sprawy z tego problemu. Nasi pierwsi inwestorzy i doradcy uwaali,
e na pocztek wyznaczylimy sobie cel przychodowy na poziomie 300 dola-
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rów miesicznie. Po kilku miesicach uzyskiwane przez nas przychody nadal
utrzymyway si na poziomie okoo 500 dolarów miesicznie, w zwizku z czym
cz inwestorów zacza traci wiar w sukces, podobnie zreszt jak cz naszych doradców, pracowników, a nawet maonków. W pewnym momencie
niektórzy inwestorzy absolutnie powanie radzili nam, abymy wycofali produkt z rynku i wrócili do wewntrznych prac nad jego rozwojem. Na szczcie
po wykonanym zwrocie, rozpoczciu eksperymentów i wykorzystaniu zdobytej w ten sposób wiedzy w pracach rozwojowych i dziaaniach marketingowych
nasze wyniki zaczy si poprawia.
Niestety bya to poprawa nieznaczna. Z jednej strony zaczlimy obserwowa wzrost, którego wykres zaczyna przypomina synny kij hokejowy, z drugiej strony natomiast wykres osign poziom zaledwie kilku tysicy dolarów
miesicznie. Wykresy te, cho obiecujce, nie wystarczay jako antidotum na
zwtpienie zasiane w zwizku z nasz wczeniejsz porak. Brakowao nam
wówczas terminologii zwizanej z procesem weryfikowanego uczenia si, dziki
której moglibymy przedstawi innym nasz alternatywn koncepcj i wzbudzi na jej podstawie entuzjazm. Mielimy to szczcie, e cz naszych inwestorów potrafia dostrzec donioso tego procesu i bya gotowa przymkn oko
na niskie przychody oraz skoncentrowa si na postpach, które wówczas robilimy (wykresy, o których tu wspominam, znajdziesz w rozdziale 7.).
Wniosek z tego taki, e proces weryfikowanego uczenia si pozwala ograniczy marnotrawstwo wynikajce ze miaoci zwizanej z zerow wartoci
wskaników. Musielimy wykaza, e prace rozwojowe nad naszym produktem prowadz nas do wielkiego sukcesu, a przy tym nie poddawa si pokusie
odstawiania „teatrzyku sukcesu” (czyli stosowania takich wskaników i dziaa , dziki którym bdziemy jawi si ludmi sukcesu). Moglimy wypróbowa
kilka sztuczek marketingowych, kupi reklam w przerwie Super Bowl albo
stosowa ekspansywne dziaania PR-owe i w ten sposób podbija wartoci
wskaników. Inwestorzy prawdopodobnie mieliby wraenie, e nabralimy
wiatru w agle, byoby to jednak wraenie chwilowe. Prdzej czy póniej podstawowe wskaniki biznesowe obnayyby prawdziw sytuacj naszej firmy,
a cay PR-owy szum szybko by si sko czy. Taka strategia doprowadziaby do
roztrwonienia cennych zasobów na teatrzyk zamiast na osiganie faktycznych
postpów, a to wpdzioby nasz firm w powane kopoty.
Szedziesit milionów awatarów póniej, czyli w chwili obecnej, IMVU nadal
wietnie sobie radzi. Jej sukcesy opieraj si nie tylko na znakomitym produkcie, niesamowitym zespole i obiecujcych wynikach finansowych, lecz take na
cakowicie nowym modelu pomiarów postpów osiganych przez startupy.

WNIOSKI — IMVU I NIE TYLKO
Odkd w Stanford Graduate School of Business napisano formaln analiz
przypadku na podstawie pierwszych lat rozwoju IMVU, wielokrotnie miaem
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50 METODA LEAN STARTUP
okazj opowiada i wykada t histori wanie w formie studium przypadku5.
Materia ten jest obecnie elementem programu nauczania w kilku rónych
szkoach biznesowych, w tym w Harvard Business School, gdzie peni funkcj
przedsibiorcy rezydenta. Histori t przedstawiaem równie podczas licznych
warsztatów, wykadów i konferencji.
Za kadym razem, gdy j opowiadam, moi suchacze usiuj koncentrowa
si na opisywanych w niej taktykach: na wprowadzeniu na rynek wczesnego
prototypu sabej jakoci, na pobieraniu pienidzy od klientów od samego pocztku, na posugiwaniu si niskimi celami przychodowymi jako narzdziem
budowania odpowiedzialnoci. To wszystko przydatne techniki, jednak to nie
one stanowi mora tej historii. W przypadku startupów wystpuje zdecydowanie zbyt wiele wyjtkowych okolicznoci, by mona byo mówi o jakich
uniwersalnych narzdziach. Na przykad nie wszyscy klienci zaakceptuj wczesny prototyp sabej jakoci. Co bardziej sceptyczni suchacze mog utrzymywa, e opisywane przeze mnie techniki nie znajduj zastosowania w ich brany czy w ich konkretnej sytuacji — mog twierdzi, e metody te sprawdziy si
w IMVU, poniewa jest to producent oprogramowania, firma internetowa kierujca ofert do konsumentów, a cae przedsiwzicie nie dotyczyo aplikacji
o kluczowym znaczeniu dla jej misji.
aden z tych wniosków nie jest szczególnie przydatny. Model Lean Startup
nie jest zbiorem konkretnych taktyk, a usystematyzowanym podejciem do
kwestii rozwoju nowych produktów. Jeeli chcesz jakkolwiek sensownie wykorzysta jego zalecenia, musisz zrozumie zasady, na których si on opiera. W dalszych rozdziaach przekonasz si, e model Lean Startup jest stosowany w wielu
rónych firmach i branach, takich jak produkcja, high-tech, restauracje czy
nawet pralnie. Taktyki przedstawione w historii IMVU mog sprawdzi si
w Twoim konkretnym przypadku, cho wcale nie musz.
Naley raczej nauczy si postrzega kady startup w kadej brany jak jeden wielki eksperyment. Zapomnijmy o pytaniu: „Czy to da si zbudowa?”.
We wspóczesnej gospodarce mona zbudowa praktycznie wszystko, co tylko
przyjdzie nam na myl. Dlatego te powinnimy skoncentrowa si na pytaniach:
„Czy naley budowa ten produkt?” oraz „Czy na podstawie tych produktów
i usug jestemy w stanie zbudowa rentown dziaalno?”. Chcc odpowiedzie
na te pytania, potrzebujemy metody systematycznego podziau biznesplanu na
jego pojedyncze elementy, które bdzie mona podda odrbnym testom.
Innymi sowy, potrzebujemy metody naukowej. W ramach modelu Lean
Startup wszystkie produkty, funkcje i dziaania marketingowe — wszystko, co
robi startup — rozpatruje si w kategoriach eksperymentu opracowanego z myl o uzyskaniu potwierdzonej wiedzy. To podejcie eksperymentalne sprawdza
si we wszelkich branach i sektorach gospodarki, o czym przekonasz si ju
w rozdziale 4.
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Proces uczenia si 51

1

Firm IMVU zaoyo pi osób: Will Harvey, Marcus Gosling, Matt Danzig, Mel Guymon i ja.

2

W Stanach Zjednoczonych konsolidacja ta bya jeszcze wiksza, http://www.businessweek.
com/technology/tech_stats/im050307.htm.

3

Wicej informacji na temat pierwszych rozmów z klientami, na skutek których wykonalimy zwrot i odeszlimy od strategii oferowania dodatku do komunikatorów internetowych, znajdziesz na stronie: http://mixergy.com/ries-lean/.

4

Sowo przestrogi: wykazywanie skutecznoci procesu weryfikowanego uczenia si
wymaga odpowiednich wskaników, nazywanych wskanikami praktycznymi. Zagadnienie to omawiam w rozdziale 7.

5

Analiz t sporzdzia Bethany Coates pod kierunkiem profesora Andy’ego Rachleffa.
Materia ten mona pobra ze strony: http://hbr.org/product/imvu/an/E254-PDF-ENG.
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