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EPISÓDIO 07 

MVP – MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL 
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DICAS E INFORMAÇÕES 

 
MVP é um conjunto de testes feitos para mostrar se o seu negócio é viável ou não. 

São experiências práticas que levam o produto/serviço para um grupo de clientes 

escolhido a dedo… mas não é o produto final! Estamos falando em um produto com 

o mínimo de recursos possíveis, desde que (em sua totalidade) estes mantenham sua 

função de solucionar o problema ou “dor” que você identificou no seu cliente.  

O MVP SERVE PARA COLOCAR A PROVA A SUA IDEIA DE NEGÓCIO! SE O CLIENTE 

GOSTAR DA SUA SOLUÇÃO, ÓTIMO! SIGA EM FRENTE! SE NÃO GOSTAR, É HORA DE 

FAZER UMA NOVA AVALIAÇÃO. 

 

Por que ele é útil para o seu negócio? 

O MVP permite que você entenda os “porquês” que estão por trás do comportamento 

de sua clientela, além de detectar falhas antes que você invista o recurso necessário 

para ter a versão completa do produto/serviço. Essa troca de informações possibilita 

que você encontre as melhores soluções e defina o melhor preço a ser praticado.  

O MVP parte do princípio de que é o feedback, ou seja, a opinião do cliente, que 

deverá nortear o desenvolvimento de um produto, fazendo com que a empresa dê 

apenas o pontapé inicial para uma construção coletiva que virá em seguida. 

OS FEEDBACKS DEVEM SERVIR DE BASE PARA A MELHORIA CONTÍNUA, ATÉ QUE SE 

TENHA CERTEZA DE QUE SUA SOLUÇÃO É VIÁVEL E PODE SER JOGADA NO 

MERCADO SEM CHANCE DE NAUFRÁGIO! UM PROCESSO LONGO E DE MUITA 

TENTATIVA E ERRO! 

 

Que cuidados devo tomar na construção do MVP? 

Trabalhar com um grupo restrito de clientes (estendê-lo em demasia pode fazer com 

que sua ideia seja, digamos, “usurpada”). 

Saber é uma coisa, achar que sabe, é outra! Deixe o mercado falar e não tente 

interpretar o que você quer ouvir! 

Alguns produtos cabem com perfeição no mercado e não é necessário testes para se 

certificar disso. 
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Exemplos de empresas e seus MVPs 

• Facebook 

A rede social de Mark Zuckerberg foi testada, inicialmente, para dentro dos muros 

da Universidade de Harvard. O período em que a rede atingia apenas os alunos da 

comunidade universitária foi importante para que o jovem Mark promovesse 

alterações fundamentais, em linha com o que foi se revelando necessário ao longo 

do processo de validação. 

• Groupon 

A primeira versão do Groupon era um site extremamente simples, feito em wordpress 

e que gerava cupons em pdf, os quais eram enviados de forma manual a cada 

interessado. Bem diferente da estrutura que vemos hoje, não? 

• Apple 

Por mais incrível que pareça, o iPhone 1 era o típico exemplo de Minimum Viable 

Product (Produto Minimamente Viável). O aparelho não possuía algumas funções 

básicas, como copiar e colar, além de exigir download obrigatório do iTunes para 

ativação. O objetivo aqui era claramente segurar algumas funcionalidades para que 

fossem lançadas nas versões seguintes do equipamento, gerando ansiedade e euforia 

entre os clientes. 

• Bola de Ferro 

Marcelino é um empreendedor de uma academia em Araguacema, ele começou 
fazendo equipamentos com restos de construção no quintal da sua casa. Era gratuito 
no inicio e a academia acabou virando “A” academia da cidade.  

https://www.youtube.com/watch?v=u4-07qhsH9g 

• Lola Confeitaria 

A Larissa começou sua confeitaria vendendo brigadeiros com embalagens diferentes. 
Começou vendendo para as amigas na faculdade, fazia poucas unidades e testou o 
preço que era maior do que os preços de brigadeiro que outras pessoas vendiam na 
faculdade, mesmo com o preço maior do que os outros, ela conquistou uma grande 
clientela. Depois disso ela foi só crescendo e hoje ela possui uma confeitaria com 
uma boa variedade de produtos. 

 

E os seus produtos ou serviços, já tem um Produto Minimamente Viável para servir 

como protótipo e buscar a aprovação do mercado? O MVP — Minimum Viable Product 

está aí para mostrar que, quando o assunto é o lançamento de um produto inovador, 

definitivamente, menos é mais: mais certeza de espaço, mais qualidade de produto, 

mais chance de melhoria e menor dinheiro gasto previamente! 

https://www.youtube.com/watch?v=u4-07qhsH9g

