
EPISÓDIO 06 

MVP DA VERGONHA



Definições

O MVP da Vergonha é também conhecido como MVP Conciérge. 
Ele surgiu da ideia de que não adianta só imaginar. Tem que testar pra saber se o teu 
produto/serviço resolve de fato um problema.

É uma técnica, um tipo de MVP, que consiste em fazer manualmente o que o seu produto 
faria automaticamente.

Ele serve para testar hipóteses do seu modelo de negócios sem correr grandes riscos. É 
possível, por exemplo, validar modelos de negócios que precisam de tecnologias caras sem 
gastar quase nada e sem desenvolver nenhuma linha de código. É a oportunidade para botar 
no ar, de forma rápida e dinâmica, a primeira versão do seu produto ou serviço!

O objetivo não é servir como uma solução definitiva. A proposta não é que você faça a tarefa 
manualmente para sempre, na verdade, a ideia é que você automatize os processos 
conforme valida as hipóteses do seu negócio, de maneira continua e incremental.



Passos para a Validação do Problema

1. Defina a sua hipótese e o que gostaria de ver de resultado

Comece pensando nos feedbacks que gostaria de receber do teu público. O que espera que 
seus clientes achem da sua solução? Tenha clareza sobre quais são os pontos importantes a 
serem validados durante esse teste.

2. Listando os recursos que já tem em mãos

Não pense no que você precisa ter, e sim no que já tem. Lembre do Effectuation: quem você 
conhece, o que você já sabe ou o que você já conhece! Monte o seu protótipo utilizando as 
ferramentas que tem em mãos, por mais simples que sejam.

3. Testar, errar e aprender com o erro

Vá para a rua. Teste com seus clientes. Não se preocupe com os feedbacks que ouvir. E não 
tenha vergonha do modelo simples da sua ideia. O foco agora é testar, errar e aprender o 
que pode dar errado. Quanto mais testar, mais rápido você desenvolverá uma boa solução.



Passos para a Validação do Problema

4. Ouça o seu público

Como é a primeira vez que tá colocando sua solução pra rodar, provavelmente vai ouvir 
dos clientes muitas ideias novas. Anote todas e fique atento a todos os feedbacks. Ele 
ajudarão você a pensar nos próximos passos.

5. Utilize o que aprendeu

Não se preocupe se não atingir os resultados esperados, foque nos aprendizados e nos 
feedbacks que o público irá trazer. A partir daí revise sua solução para se adequar aos 
problemas que os clientes sinalizaram. 
Quanto mais sua solução resolver um problema dos clientes, melhor será seu 
produto/serviço.



EXEMPLO

O que tenho? Liste os materiais disponíveis para realizar o seu MVP da Vergonha:


