
Saiba agora meSmo como você 
pode conStruir um mvp do zero! 

https://www.yapay.com.br/
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Introdução

Nos últimos anos, a tecnologia vem permitindo que qualquer 

pessoa com veia empreendedora e vontade de fazer o próprio 
futuro transforme grandes ideias em grandes startups.

Porém, com um orçamento geralmente reduzido e uma 

necessidade de começar pequeno, essas novas empresas 

precisam de um foco muito grande no seu produto para que  

as coisas aconteçam.

A chave para chegar no mercado com velocidade e objetividade 

é apostar em um MVP que valide essa proposta no mercado.

Neste e-book, queremos dar a você um panorama completo 

sobre como começar: veja a importância desse produto inicial, 

como construir um MVP do zero e o que você ganha ao apostar 

nessa estratégia. 

Vamos começar? Boa leitura!

https://www.yapay.com.br/
https://www.formasdepagamento.com/artigo/o-que-e-startup/
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A importânciA do mVp

A sigla MVP significa Minimum Viable Product ou, em 

português, produto mínimo viável. O conceito por trás dessa 

estratégia é simples e muito bem explicado pelo próprio nome.

O MVP é a versão mais básica possível do seu produto 

para que ele seja funcional em um uso real para os seus 

clientes e já entregue nesse mínimo o valor que o público 

espera da solução.

Podemos dar um exemplo clássico de alguns anos atrás: uma 

startup que estava começando queria levar vans equipadas 

com toda a estrutura de lavagem de roupas para mais perto 

das pessoas, criando uma lavanderia móvel.

Mas existia um empecilho, o custo elevado de fazer todas 

as modificações necessárias no veículo para atender às 

expectativas de seus clientes.

Como estavam começando e ainda havia questões sobre 
demanda e previsão de faturamento com a nova startup, seus 

criadores encontraram uma saída eficiente e criativa.

Eles começaram a levar uma van comum para as ruas e receber a 

roupa das pessoas. Mas, como não podiam lavar ali, iam até uma 

lavanderia convencional e logo retornavam com as peças limpas.

Essa é a essência do que é um Mínimo Produto 

Viável. Com um foco no core da solução, você 

testa no mercado uma versão reduzida sem 

se comprometer em um grande investimento 

antes de ter certeza de que aquela ideia tem 

demanda e é factível.

Vamos falar mais sobre o que você pode 

extrair de vantagens do MVP pronto no 

fim deste e-book, mas o principal aqui é 

apontar essa estratégia como uma das mais 

importantes para tirar uma startup do papel.

Afinal, o MVP é o ensaio geral com plateia. É uma prova controlada 

e confiável de que existe um futuro para seu empreendimento. 

https://www.yapay.com.br/
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Um passo a passo de como constrUir Um mVp do zero

um passo a passo de como construir 

um mvp do zero 

https://www.yapay.com.br/
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Um passo a passo de como constrUir Um mVp do zero

a parte boa do mvp é que ele geralmente não preciSa de muito para Ser criado. afinal, São apenaS aS 
funcionalidadeS neceSSáriaS para que a Solução demonStre Seu potencial valor.

Mas isso não significa que é um trabalho 

simples e que você não precise de 

planejamento. Pelo contrário! fazer um 
mvp com estratégia e inteligência e o 
que realmente permite entender suas 
oportunidades e seus desafios.

Não adianta criar um produto mínimo de 

qualquer jeito e não ter nele uma previsão real 

e confiável de como será o desempenho da 

solução final.

E como você pode fazer isso? Cada MVP vai 

exigir um processo único, mas existem passos 

universais para traçar esse caminho com 

objetividade e extrair o máximo de dados do 

seu teste no mercado. Confira.

https://www.yapay.com.br/
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Um passo a passo de como constrUir Um mVp do zero

3.1. ter uma ideia inovadora

Nosso plano de ação começa antes da ação propriamente dita. 

Mesmo sendo um esforço pequeno e barato, criar um MVP é um 

processo que demanda de quem empreende e, por isso, não dá 
para fazer sem ter certeza de que ele terá um propósito — 

seja comercial, social, cultural, ambiental.

Ou seja, comece pela sua ideia. Pesquise na internet se já não 

existem soluções similares que atendem bem o público. Não 

tem problema criar um produto ou serviço que já existe, mas a 

sua ideia precisa trazer algo novo, único.

Pense também se essa sua proposta encaixa na criação de 

um MVP. Algumas vezes, a startup que se sonha só consegue 

ganhar forma com um produto já pronto, o que é um problema 

para quem está começando a empreender.

O ideal é agir pequeno pensando grande. Ter um objetivo 

completo lá na frente, mas que possa ser quebrado em 

etapas que caibam dentro de uma solução menor para ser 

disponibilizada quanto antes.

https://www.yapay.com.br/
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Um passo a passo de como constrUir Um mVp do zero

3.2. montar uma equipe 
competente

Nós sabemos que é difícil investir em recurso humano no 

começo de uma startup. Geralmente, é um esforço de uma 

pessoa, alguns amigos, uma pequena família.

Mesmo assim, tente agregar o máximo de talento possível 

para esse início, pois ele determina bastante do impulso para o 

sucesso de uma startup.

Principalmente se for um produto ou serviço digital, você 

precisa contar com pessoas para desenvolver, criar uma boa 

experiência do usuário, distribuir. Na parte estratégica, alguém 

que possa entrevistar, coletar dados de uso e interpretar o que 

eles mostram sobre a viabilidade da solução.

Felizmente hoje é mais fácil terceirizar esse tipo de 
especialização. Se você pretender testar modelos de 

cobrança como pagamento recorrente, por exemplo, existem 

soluções, como serviços, que são fáceis de implementar que 

dão apoio instantâneo ao seu MVP, por mais básico que seja.

3.3. definir aS hipóteSeS

Com uma boa ideia e um bom suporte profissional, é hora de 

formatar a proposta em algo tangível: o seu MVP propriamente dito.

Esse processo começa por definir hipóteses de negócio, ou seja, 

a junção da oportunidade que você identifica no mercado 
com a solução que você propõe para alcançá-la.

No caso que demos da lavanderia móvel, por exemplo, a hipótese 

era de que as pessoas não tinham tempo de ir à lavanderia e 

gostariam de um serviço barato, rápido e que fosse até elas.

A sua hipótese pode ser de uma demanda que você considera 

não atendida no mercado, o retargeting de um negócio que já 

existe, um modo mais prático de entregar um serviço que facilite 

a rotina das pessoas.

Ao definir essa pergunta fundamental, o seu MVP surge 

como uma possível resposta. Isso cria um guia, um norte para 

determinar o que é vital para que ele tenha sucesso no mercado.

https://www.yapay.com.br/
https://www.formasdepagamento.com/artigo/modelo-de-pagamento-recorrente-para-o-consumidor/
https://www.formasdepagamento.com/artigo/como-usar-retargeting-no-ecommerce/
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Um passo a passo de como constrUir Um mVp do zero

3.4. determinar aS funcionalidadeS

Chegamos na parte prática de todo esse processo, que é montar 

de fato o seu MVP que será testado no mercado. Para isso, é 

preciso determinar como ele funcionará e o que vai entregar 

inicialmente a seus clientes.

O foco principal, claro, deve estar no mínimo de estrutura 

para que esse produto entregue o que promete — desde a 

infraestrutura que o mantém funcionando até as escolhas de 

interface e layout no caso de aplicações digitais.

Mas nem sempre o mvp é necessariamente apenas a 
espinha de uma proposta de solução. Até porque muitas 

startups começam como uma abordagem nova às categorias de 

produto que já existem.

POrtantO, a ideia dO MVP é fOcar nOs fatOres 
diferenciais da sua ideia e cOMO elas POdeM 
impactar o público-alvo.

Mesmo que uma funcionalidade a princípio pareça secundária 

para a viabilidade do produto em si, se ela faz parte do core da 

sua experiência, do que você almeja entregar de especial para os 

clientes, ela deve estar presente.

É interessante fazer uma lista desses itens e priorizar os que 
mais têm a ver com a resposta para a hipótese que você está 
levantando. Dessa forma, o processo é mais rápido e objetivo, e 

seu MVP tem mais valor para a estratégia desde cedo.

https://www.yapay.com.br/
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Um passo a passo de como constrUir Um mVp do zero

3.5. criar oS perfiS doS clienteS

Todo MVP é feito com um público-alvo em mente, até porque 

você vai testar em poucas pessoas inicialmente e tem que criar 

uma experiência planejada para atender a esse caso específico.

A melhor forma de garantir essa coerência entre demanda e 

oferta é criar suas buyer personas. São perfis fictícios (um 

ou dois no máximo para começar) que caracterizam todos os 

dados que você tem sobre clientes nesse nicho.

estamos falando de idade e classe social, mas      

também hábitos de consumo, dores em suas rotinas, 

desejos, aspirações, tudo que nos torna humanos     

além de consumidores.

É mais fácil desenhar seu Produto Mínimo Viável quando você 

foca nesses personagens. Existe uma clareza, uma precisão em 

fazer algo que atende aquele perfil e, portanto, deve funcionar 

para todo mundo que se identifica com ele.

3.6. teStar e monitorar

Quando o básico estiver implementado e seu MVP funcional, está 

na hora de levar ele para um teste de campo.

O ideal é tentar controlar ao máximo essa distribuição para que o ruído de 

públicos que não sejam alvo da sua solução atrapalhe a análise de dados.

com uma baSe confiável de uSuárioS, você 
pode monitorar o uSo, a aceitação do público 
e a forma como interagem com Seu produto.

Uma boa ideia é implementar ferramentas de coleta de dados de uso 

na própria aplicação. Isso permite entender como cada funcionalidade 

é usada, se há alguma que não funciona como deveria.

Mas você pode e deve investir também em pesquisas de opinião 

e até entrevistas diretas para colher informações mais subjetivas 

sobre a relação entre expectativa e experiência. Tudo para identificar 

forças e fraquezas na ideia e continuar aprimorando a solução. 

https://www.yapay.com.br/
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As vAntAgens do MvP

A partir do momento em que seu MVP está no mercado sendo 

testado, o que você pode esperar dele em termos práticos?

Como dissemos, o grande objetivo do Mínimo Produto Viável 

é responder sua hipótese de negócio e validar uma solução 
como tendo demanda e sendo potencialmente lucrativa.

Para chegar ao ponto em que isso fique claro e signifique sinal 

verde para a sua startup, o que o MVP faz na prática é trazer 

esses benefícios a seguir. Confira!

4.1. identificação de erroS

toda ideia é perfeita até ser posta em prática. É 

impossível que uma pessoa consiga prever todos os 

problemas de uso, os erros de foco e os ruídos de linguagem 

e experiência de um produto antes que ele seja utilizado por 

várias pessoas diferentes.

Pense que é como escrever uma história. Na sua cabeça ela faz 

todo sentido, então por que ninguém está entendendo o final?

Talvez seja porque uma informação que está clara na sua 

mente não foi bem traduzida para o texto. Da mesma forma, 

algumas funcionalidades e propostas no seu produto podem 

passar desapercebidas ou serem mal utilizadas pelo usuário.

O MVP permite esse tipo de erro, que é comum e vai 

acontecer com você. A ideia é exatamente aprender com 
esses obstáculos e lapidar a solução para que ela fique 

perfeita na teoria e na prática.

https://www.yapay.com.br/


15

As vAntAgens do MvP

4.2. inveStimento inteligente

Voltando ao exemplo da lavanderia  móvel , 

imagina se esses empreendedores t ivessem 

invest ido em uma van modif icada,  gastando 

milhares de reais ,  para descobrir  que não havia  

a  demanda que imaginavam para o negócio?

um mvp facil ita a alocação de investimento 
no início de uma startup .  Você consegue focar 

nos ser viços de apoio e infraestrutura mais 

pr ior itár ios e fazer  um produto funcional  com 

poucos recursos.

Isso é especialmente importante sabendo o 

quanto é importante invest ir  em marketing 

e pesquisas com dados para se consol idar  no 

mercado atualmente.  Assim,  você não gasta  

tudo o que tem na solução e f ica sem ter     

como torná- la  conhecida.

https://www.yapay.com.br/
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As vAntAgens do MvP

4.3. foco na propoSta de valor

Outra definição crucial que um MVP traz é sobre o valor percebido do seu produto e quanto o público está disposto a pagar por ele.

Um MVP, como ainda não é vendido como solução final e está limitado a um grupo menor de usuários, permite o teste com preços, modelos de 
cobrança, tiers de planos recorrentes, entre outros.

Você pode até oferecer um trial sem custos para o público e utilizar esse tempo grátis para colher expectativas deles sobre seu potencial markup. 

https://www.yapay.com.br/
https://www.formasdepagamento.com/artigo/checklist-trial-para-produto-saas/
https://www.formasdepagamento.com/artigo/o-que-e-markup-e-como-calcular/
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ConClusão

Pense em tudo o que você terá ao fim desse processo que 

apresentamos neste e-book: um MVP desenhado de uma ideia 

inovadora, que atende um conhecimento profundo de público-

alvo e que está pronto para ajudar na definição de escolhas 

importantes como a precificação do seu produto.

Quando todas essas etapas chegam ao fim, o que startups 

têm em mãos é uma solução que atende uma demanda de 
mercado e agrega valor de inovação à marca.

Por isso o MVP é tão popular para quem empreende no 

mundo todo. É uma saída barata e eficiente de testar ideias no 

mercado real e colher feedbacks significativos, com respostas 

práticas para as hipóteses que você levanta. O que está 

esperando para começar o seu? 

https://www.yapay.com.br/


Sobre a rock 
content

A yapay é uma empresa de soluções de pagamentos. somos uma unidade de negócios pertencente a locaweb.

Atuamos há mais de 10 anos no mercado financeiro.

Fornecemos soluções para empresas de e-commerce, startups, empresas saas entre outros setores. 

https://www.yapay.com.br/
https://www.instagram.com/yapay.br/
https://www.facebook.com/yapay.br
https://www.youtube.com/channel/UC1ohgvdkoIKN1VtN2CQNsQA
https://open.spotify.com/show/4HmoIYiFMVBYhJ9wez2teu
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