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introdução 
AO MVP
A metodologia de Lean Startup, do autor 
Eric Ries, trata a definição do produto míni-
mo viável (MVP, do Inglês Minimum Viable 
Product) como um dos marcos importantes 
no ciclo de vida de um empreendimento. 
Se pudéssemos quebrar essas três letras em 
conceitos mais completos, eles seriam:

Minimum: o menor tamanho possível, que 
possa ser entregue no menor tempo possí-
vel.

Viable: uma proposição de valor importan-
te o suficiente para que seu principal cliente 
adote esse produto, se possível gerando re-
ceita.

Product: funcionalidades encaixadas em 
uma entrega que se assemelhe a um produ-
to coeso e útil.

Assim, quem considera que o MVP é so-
mente uma entrega com as funcionalidades 
mais simples, o menor produto possível ou 
uma versão criada em poucos dias, somente 
entendeu o conceito de “mínimo”.

Integrar esse entendimento aos outros dois 
conceitos - “produto” e “viável” - exige um 
esforço consciente para encontrar o melhor 
ponto na balança: algo a que o cliente dá 
valor, usando o menor número de recursos 
no menor tempo possível, mas que se as-
semelhe a um produto (e não uma lista de 

funcionalidades disponíveis para uso).
Assim como o encaixe entre produto e so-
lução, o MVP está diretamente ligado à 
proposição de valor da startup. Se o empre-
endedor ainda não foi capaz de formular hi-
póteses a serem testadas para definir bem o 
cliente e outros aspectos da proposição de 
valor, partir para o MVP é um erro.

Antes disso, é mais válido trabalhar em vá-
rias versões de um business model canvas 
enquanto se conversa com potenciais clien-
tes, para formular bem essa proposição e 
então prototipar um MVP teórico.

Não é fácil encontrar um MVP, ainda mais 
quando se tenta trabalhar um modelo de 
negócios inovador. Encontra-lo é normal-
mente fruto de várias iterações, tentativa e 
erro, medições, protótipos testados junto a 
muitos usuários e semanas de noites mal-
dormidas. 

Mesmo assim, se você estiver em busca do 
MVP com a consciência correta, será bem 
fácil entender que o encontrou - no pior dos 
casos, você irá descobrir rapidamente que 
o erro está na sua proposição de valor, e irá 
muda-la em tempo hábil para novamente 
procurar o MVP que a implementa.

Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Entenda-o-que-%C3%A9-Lean-Startup

Quem considera que o MVP é APENAS 
uma versão criada em poucos dias, só 

entendeu o conceito de “mínimo”.
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SEIS PASSOS PARA 
CONSTRUIR UM MVP

1

2

Quando vamos tirar uma startup do papel a maneira mais eficiente de aprender sobre os con-
sumidores-alvo e o problema/solução é construindo o Produto Mínimo Viável (MVP). Cons-
truir o MVP permite testar as hipóteses, aprender e iterar sem gastar muito tempo e dinheiro 
em características ou escopo que podem ser desnecessários para os seus consumidores. Em 
outras palavras, evita desenvolver um produto que tem mais de cem recursos se o seu consu-
midor precisa de apenas dez deles. 
 
O alvo inicial do seu MVP são os “early adopters” ou os “visionários”. Esses usuários podem 
ajudar a preencher os “buracos” de recursos ausentes e dizer se o seu produto realmente 
resolverá um problema real. 

A seguir apresentamos 6 etapas para a construção de um MVP.

O primeiro passo para construir o MVP é 
escrever qual problema você pretende so-
lucionar. A ideia para um novo produto/
tecnologia/serviço geralmente vem de um 
problema que você observou, então especi-
fique qual é. Uma vez que o problema a ser 
resolvido foi definido será muito mais fácil 
comunicar o valor de sua ideia.

Providencie dados relacionados ao problema 
que você identificou e procure uma solução 
para ele. Colete dados sobre o tamanho do 
problema: Quantas pessoas são afetadas ou 
quantas pessoas estão procurando por uma 
solução como a que você está propondo? 
Mais uma vez, ter esses dados para dar su-
porte ao problema irá ajudá-lo na comuni-
cação do valor de sua ideia e determinar o 
tamanho do mercado consumidor poten-
cial.

defina o problema

QUANTIFIQUE 
o problema

Fonte: https://fi.co/posts/12011

https://fi.co/posts/12011
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3
Desenvolver a hipótese irá ajudá-lo a tes-
tar se sua solução realmente resolve o pro-
blema. Como você acha que seu produto/
serviço/ideia irá resolver o problema? O que 
faz de sua ideia mais valiosa do que do que 
as ideias anteriores? Defina sua hipótese e 
enquanto os usuários testam o seu MVP 
pergunte-se se eles estão provando se ela é 
verdadeira ou falsa.

DESENVOLVA 
A HIPÓTESE

5
O principal objetivo de testar seu MVP é me-
dir os resultados! Colete todos os feedbacks 
e críticas que você recebeu dos usuários en-
quanto testava o MVP. Baseado nos resulta-
dos decida se as hipóteses sobre o produto 
foram verdadeiras ou falsas. 

MEÇA OS 
RESULTADOS

6
Agora use os feedbacks para tornar o seu 
produto melhor ou mudar a sua direção, 
caso necessário. Do feedback recebido você 
deve ser capaz de determinar quais recursos 
são necessários e quais são desnecessários 
para o seu produto. Deve ter ficado claro se 
os usuários validaram a necessidade deste 
produto ou não.

Se seu produto não foi bem aceito pelos 
usuários talvez seja a hora de pivotar a ideia.  
Reflita sobre quais mudanças são necessá-
rias para que o produto resolva o problema 
definido na etapa 1. Pense sobre o que tra-
ria uma melhor resposta dos usuários e não 
tenha medo se isto representar uma grande 
mudança no seu MVP original. 

Se o seu produto foi bem aceito pelos usu-
ários pense sobre como você pode aprimo-
rá-lo, que recursos adicionais você poderia 
incluir e como reforçar a sua proposta de 
valor.

Qualquer que seja o resultado, o mais im-
portante, é que construindo um MVP você 
é capaz de receber um feedback do mer-
cado sem gastar muito dinheiro ou tempo. 
Se você precisa pivotar sua ideia ou apenas 
aperfeiçoar a hipótese existente agora você 
pode gastar tempo e dinheiro em recursos/
características que você SABE que são valio-
sas para o seu usuário.

ITERE/PIVOTE

4
Uma vez que você tem um sólido entendi-
mento do mercado no qual está entrando e 
coletou dados suficientes para dar suporte à 
ideia, você pode começar a construir o MVP. 
O MVP deve ser criado com o único objetivo 
de validar suas hipóteses. Ele deve conter 
apenas as características básicas para a ob-
tenção de feedback e validação dos usuá-
rios.

Uma boa maneira de decidir quais recursos 
devem fazer parte do MVP é fazer uma lista 
com possíveis usos para cada recurso indivi-
dual.  Depois teste cada uso para determi-
nar se faz parte do seu MVP. Neste processo 
faça os seguintes questionamentos:
- Este recurso dá suporte às hipóteses e ob-
jetivos do MVP?
- Este recurso é essencial para resolver o 
principal problema?
- Os seus consumidores consideram este re-
curso essencial?
- Posso desenvolver esse recurso com dois 
meses de trabalho?

Tenha certeza de focar nas necessidades de 
seus consumidores “visionários” e não seja 
influenciado por uma ou duas opiniões iso-
ladas. Não é apenas porque alguém pediu 
por um recurso que ele deverá fazer parte 
do seu MVP.

CONSTRUA 
O MVP
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CASE: O MVP DO 
DROPBOX

DREW HOUSTON, CEO DO DROPBOX

Drew Houston é o CEO do Dropbox, em-
presa do Vale do Silício que desenvolveu 
um programa de compartilhamento de ar-
quivos extremamente simples e amigável. 
Instalando o Dropbox em seu computador 
uma pasta aparece imediatamente na sua 
área de trabalho. Qualquer arquivo que 
você arrasta para a pasta do Dropbox será 
replicado em todos os seus dispositivos.

O time de fundadores era composto por 
engenheiros, já que o produto demandava 
grande expertise técnica para sua concep-
ção. Era necessário, por exemplo, integra-
ção entre diferentes plataformas e sistemas 
operacionais como Windows, Macintosh, 
IPhone, Android e outros. Estas eram opera-
ções complexas realizadas na raiz dos siste-
mas e demandava know-how especializado 
para tornar a experiência do usuário excep-
cional. De fato, uma das maiores vantagens 
competitivas do Dropbox é que o produto 
funciona de uma maneira tão simples que é 
difícil para os competidores copiarem.

Engenheiros de TI não costumam ser vis-
tos como gênios do marketing. Na verda-
de, nenhum deles jamais havia trabalhado 
em um projeto de marketing. Eles tinham 
apoio de grandes empresas de venture ca-
pital e o esperado era que aplicassem o pro-
cesso padrão de engenharia para a cons-
trução do negócio: desenvolva o produto e 
os consumidores virão. Mas o Dropbox fez 
algo diferente.

Em paralelo com os seus esforços de desen-
volvimento de produto, os fundadores que-
riam feedback dos clientes sobre o que re-
almente importava para eles. Em particular, 
o Dropbox precisava testar a sua pergun-
ta de ouro: se nós podemos fornecer uma 
experiência superior aos consumidores, 
as pessoas vão dar uma chance ao nosso 
produto? Eles acreditavam - corretamente, 
como se viu - que a sincronização de ar-
quivos era um problema que a maioria das 
pessoas não sabia que tinham. Depois de 
experimentar a solução, você não consegue 
imaginar como vivia sem.

Fonte: http://techcrunch.com/2011/10/19/dro-
pbox-minimal-viable-product/

https://fi.co/posts/12011
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Este não é o tipo de pergunta que você 
pode fazer ou esperar uma resposta em 
um grupo de foco. Os clientes muitas vezes 
não sabem o que querem, e muitas vezes 
tinham dificuldade em entender o Dropbox 
quando o conceito era explicado. Hous-
ton aprendeu isso da maneira mais difícil, 
quando ele tentou levantar capital de risco. 
Em reunião após reunião, os investidores 
explicavam que este “espaço de mercado” 
estava lotado com os produtos existentes, 
nenhum deles tinha feito muito dinheiro, e 
que o problema não era muito importante. 
Drew perguntava: “Você já tentou pessoal-
mente esses outros produtos?” Quando eles 
diziam que sim, ele perguntava: “Será que 
eles funcionam perfeitamente para você?” 
A resposta quase sempre era não. No en-
tanto, os investidores não conseguiam ima-
ginar um mundo alinhado com a visão de 
Drew. Drew, apesar disso, acreditava que, 
se o software “simplesmente funcionasse 
como mágica,” os clientes migrariam para 
ele.

O desafio era que era impossível demons-
trar o software funcionando em uma for-
ma de protótipo. O produto requeria que 
fossem superados grandes obstáculos téc-
nicos; ele também possuía um componente 
online que exigia alta confiabilidade e dis-
ponibilidade. Para evitar o risco de terminar 
- depois de anos de desenvolvimento - com 

um produto que ninguém queria, Drew fez 
algo inesperadamente fácil: ele fez um ví-
deo.

O vídeo foi uma simples demonstração de 
três minutos de como a tecnologia deveria 
funcionar, mas foi focado em uma comu-
nidade de early adopters de tecnologias. 
Drew narra o vídeo, pessoalmente, e en-
quanto ele está narrando, o espectador 
assiste sua tela. Conforme ele descreve os 
tipos de arquivos que ele gostaria de sincro-
nizar, o espectador pode assistir seu mouse 
manipular seu computador. Prestando mui-
ta atenção no vídeo, é possível identificar 
várias referências e brincadeiras ligadas ao 
universo tecnológico que foram bastante 
apreciadas pela comunidade de early adop-
ters.

Drew conta que o vídeo levou centenas de 
milhares de pessoas para o site. A lista de 
espera pelo produto beta passou de 5.000 
pessoas para 75.000 pessoas, literalmente, 
durante a noite. O resultado surpreendeu 
todos os envolvidos.

“Para o observador casual, o vídeo do Dro-
pbox parecia uma demonstração normal do 
produto” diz Drew “mas colocamos diver-
sos Easter eggs especialmente para cativar 
a comunidade tecnológica. O vídeo foi um 
sucesso e provocou uma grande reação em 

cadeia, sendo compartilhado milhares de 
vezes nas comunidades especializadas”.
 
Neste caso, o vídeo foi o produto mínimo 
viável. O MVP validou a visão de Drew de 
que os consumidores queriam o produto 
que ele estava desenvolvendo, não porque 
eles disseram em um grupo de foco ou por 
uma analogia com outros modelos de ne-
gócio, mas porque eles realmente se inscre-
veram.

Na Startup Lessons Learned 2010, Drew re-
sumiu sua experiência em um slide:

> Maior risco: fazer alguma coisa 
que ninguém quer

> Não lançar é dolorido, mas não 
aprender é fatal

> Coloque algo nas mãos do con-
sumidor e receba feedback real o 
quanto antes

> Saiba onde estão seus consumi-
dores alvo e fale com eles de ma-
neira autêntica

O QUE APRENDEMOS:

Ilustração: Lo Siento

VEJA O VÍDEO DEMO DO DROPBOX NO YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7QmCUDHpNzE
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DEZ MANEIRAS DE 
TESTAR SEU MVP
O MVP é uma ferramenta que podemos utilizar para testar uma hipótese inicial para um modelo de negócio. Porém, isso não significa 
que é fácil de construir. A ideia por trás desse exercício não é verificar se o produto pode ser construído em termos de viabilidade técnica. 
Pelo contrário, o MVP deve ser utilizado para verificar se o produto deve ser construído em primeiro lugar e, mais importante, se ele está 
resolvendo um problema que outras pessoas estariam dispostas a pagar.

Tempo e dinheiro são recursos valiosos e desperdiça-los desenvolvendo um produto que ninguém quer não faz sentido. Os testes com 
o MVP servem não apenas para dar respostas a questões técnicas sobre o produto, mas também para validar hipóteses fundamentais 
relacionadas ao negócio e a viabilidade do mercado em si.

A complexidade de um MVP depende do tipo de produto que está sendo construindo, e diferentes tipos de MVPs podem variar de testes 
com adwords até protótipos iniciais. Depois de ter determinado as hipóteses que você precisa testar com o MVP, aqui estão algumas das 
técnicas de teste que podem ser utilizadas para obter dados confiáveis de usuários reais:

Fonte: http://thenextweb.com/dd/2014/11/12/15-ways-test-minimum-viable-product/#gref

1
“Em uma startup não existem fatos dentro 
dos prédios, apenas opiniões”, diz Steve 
Blank, co-autor do livro Startup: Manual do 
Empreendedor e da Metodologia de Desen-
volvimento de Cliente.

Em seu livro “Os Quatro passos para a Epi-
fania”, ele fala sobre o Customer Problem 
Presentation, um importante passo no pro-
cesso de validação do cliente que ajuda a 
testar as  hipóteses com clientes reais.
 
Esta é essencialmente uma entrevista im-
provisada com os clientes realizada para ob-
ter informações sobre o problema que seu 
produto está tentando resolver. Essas entre-
vistas são destinadas a ser exploratórias, e 
não como um discurso de vendas para o seu 
produto.

Este processo pode ser continuado com a 
elaboração de uma lista dos problemas que 
você assume que seu produto pode resolver 
para depois perguntar ao cliente o que ele 
pensa sobre cada um deles assim como ele 
classificaria cada problema. 

Estas entrevistas podem ser uma mina de 
ouro de informações valiosas porque, mes-
mo se os problemas elencados virem a não 
ser tão importantes para o cliente, você ain-
da terá dados importantes que podem aju-
dá-lo a pivotar sua oferta.

ENTREVISTAS 
COM CLIENTES

http://thenextweb.com/dd/2014/11/12/15-ways-test-minimum-viable-product/%23gref
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Fonte: Smashing Magazine

2

3

A “landing page” é a primeira página que 
visitantes e potenciais clientes acessam ao 
procurarem sobre o seu produto na inter-
net.

É uma oportunidade de marketing, onde 
você pode explicar características do seu 
produto e obter as primeiras inscrições. Ao 
mesmo tempo e pelas mesmas razões, é 
também um ótimo MVP que permite testar 
o produto contra as expectativas de merca-
do do mundo real.
 
As “páginas de destino” (landing pages) 
são muitas vezes utilizadas como páginas 
para a captura de e-mails qualificados, mas 
elas podem ser mais utilizadas para testar o 
produto. 

Lembre-se que o objetivo é validar o apren-
dizado, sendo assim, coletar os dados dos 
visitantes com ferramentas como o Google 
Analytics, KISSmetrics ou CrazyEgg é a par-
te mais importante deste processo. 

Os testes A / B são usados para validar a 
eficácia de quaisquer alterações no seu pro-
duto ou marketing. Várias ferramentas de 
análise podem ser usadas para testar como 
os visitantes reagem às alterações de design 
realizadas, eliminando a adivinhação quan-
do se trata de melhorar o produto.

O teste A / B permite que você teste duas 
versões da página e deixe as interações dos 
visitantes determinarem qual delas funciona 
melhor.

Uma parcela de seus visitantes verá uma ver-
são A do site, enquanto o restante verá uma 
versão B. No final, usando dados coletados 
por ferramentas de análise como Optimi-
zely, Unbounce ou Google Analytics, você 
pode medir o desempenho de cada versão 
a partir de um conjunto de métricas como 
as taxas de rejeição, a conversão ou o uso.

LANDING
PAGES

TESTES 
A/B
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Fonte: KISSmetrics / Kickstarter

4

5

Campanhas publicitárias online são uma 
ótima maneira de realizar pesquisas de vali-
dação do mercado. Google e Facebook são 
plataformas que permitem segmentar a de-
mografia para o cliente-alvo específico que 
você está tentando alcançar, e isso permite 
que você execute um teste de baixa fideli-
dade para ver quais recursos ou aspectos de 
seu produto são mais atraentes para eles.
 
Executar uma campanha por meio desses 
serviços fornece estatísticas, como taxas de 
cliques e conversões que podem ser infor-
mações valiosas para determinar o que seu 
produto será e como ele será executado. Os 
anúncios podem ser combinados com os 
ensaios A / B.

A concorrência de espaços publicitários 
online é feroz, por isso é importante lem-
brar que a realização de uma campanha 
de AdWords para o seu MVP não vai te 
dar muita exposição. Mas como ferramen-
ta para testar hipóteses e aprendizagem, é 
impagável.

Sites de crowdfunding como Kickstarter, 
Indiegogo e Catarse entre outros, tam-
bém fornecem uma ótima plataforma para 
execução de testes de MVP. Estes sites são 
essencialmente coleções de MVPs, onde a 
resposta do mercado é medida pelo interes-
se que as pessoas mostram sob a forma de 
contribuições para as campanhas.

Isto combina os benefícios da aprendizagem 
validada com captação de recursos para o 
desenvolvimento de produtos e até mesmo 
lhe dá acesso a um grupo de early-adopters 
altamente interessados e ativamente envol-
vidos que têm uma participação no sucesso 
de seu produto, o que é ótimo para a cons-
trução de boca-a-boca como bem como fe-
edback contínuo ao longo do caminho.
 
Não é preciso ir muito longe para ouvir sobre 
histórias de sucesso que começaram como 
campanhas no Kickstarter. Alguns produtos 
conseguiram levantar milhões de dólares e 
fazer grande barulho na mídia antes mesmo 
de começar o desenvolvimento.

Claro, algumas das características marcan-
tes das campanhas incluem uma narrativa 
convincente, vídeos que conseguem expli-
car o produto de forma muito eficaz e re-
compensas ou incentivos úteis para que as 
pessoas apoiem o projeto.

CAMPANHAS
ONLINE

FUNDRAISING
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Fonte: Archive.org

6
O MVP Fragmentado significa colocar para 
funcionar uma versão demo do seu produto 
utilizando ferramentas e serviços existentes 
para proporcionar a experiência em vez de 
construir alguma coisa você mesmo.

O Groupon, em seus estágios iniciais, foi 
uma combinação de WordPress, Apple Mail 
e um AppleScript que gerou manualmente 
PDFs com pedidos que foram recebidos pelo 
site.

Ao invés de investir tempo e dinheiro para 
construir a sua própria infra-estrutura, o 
produto pode ser construído usando ou-
tras plataformas e serviços existentes como 
base, efetivamente usando pedaços de vá-
rias fontes para fazer a sua versão do pro-
duto.

MVP 
FRAGMENTADO

7
Uma opção alternativa para as fases iniciais 
de validação de mercado é entregar o pro-
duto ou serviço manualmente. Neste mo-
delo de MVP, a ideia é passar a impressão 
completa de funcionalidade, basicamente 
fingindo enquanto possível.

Os clientes acreditam que estão experimen-
tando o produto real, mas na realidade o 
trabalho nos bastidores é feito manualmen-
te.

Quando a Zappos começou, seu fundador 
Nick Swinmurn colocava as fotos dos calça-
dos de lojas locais em um site para avaliar a 
demanda para uma loja online.

Quando alguém pediu o sapato on-line, ele 
voltou na loja para compra-lo. Em vez de 

investir em infra-estrutura e inventário logo 
no início, esta estratégia deu a Zappos uma 
chance de responder à questão sobre se o 
seu produto seria aceito pelo mercado.

Essa abordagem permite uma maior intera-
ção com os clientes na etapa crucial na qual 
o produto está sendo projetado. Observar 
o cliente real em primeira mão é sempre 
mais útil do que uma pesquisa hipotética 
com clientes e é a maneira mais rápida de 
descobrir se o produto está resolvendo um 
problema do mundo real.

A aprendizagem acelerada, ainda que em 
pequena escala, oferece oportunidades para 
testar muitas suposições que você pode es-

tar fazendo sobre o produto ou o mercado. 
Ao fazer tudo isso manualmente, você dá 
a si mesmo a oportunidade de experimen-
tar coisas diferentes me tempo real para ver 
como os clientes reagem antes de escalar. 
Para o cliente, é claro, o produto funciona e 
o trabalho por trás das cenas não é impor-
tante.

Estes MVPs, sem dúvida, exigem um grande 
esforço, mas pode valer a pena pelo foco 
que eles fornecem sobre o problema ao in-
vés da solução. A Zappos por exemplo, cres-
ceu e se tornou uma das mais bem suce-
didas empresas on-line e foi adquirida pela 
Amazon por US 1,2 bilhões em 2009.

MVP MANUAL 
(Mágico de oz)
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Fonte: UXpin / Caryn Vainio, Winnie Chang, Adrian Kosmaczewski

8

9

Maquetes, guias e protótipos podem ser 
utilizados para demonstrar a funcionalida-
de do produto de uma maneira que imita o 
uso real. Estes MVPs em forma de protóti-
pos podem variar de esboços de baixa fide-
lidade às aplicações mais complicadas que 
simulam a experiência do usuário.

Você pode usar ferramentas de wireframes 
e protótipos de colaboração como UXPin 
que lhe permitem expressar o que você quer 
construir e compartilhar essas ideias de for-
ma transparente com a equipe.

Parecidos com os protótipos digitais, são 
protótipos feitos de recortes ou mesmo es-
boçados em papel para demonstrar o pro-
duto e a experiência do usuário.

A vantagem de protótipos de papel para 
testes de MVP é que eles podem ser usados 
por qualquer pessoa da equipe, de gerentes 
de produto, designers gráficos, investidores 
até usuários finais. Além disso, exigem pou-
ca explicação, já que entregam uma repre-
sentação real do produto.

PROTÓTIPOS 
DIGITAIS

PROTÓTIPOS 
DE PAPEL



13produzido por: pieracciani.com.br

10
Muitas vezes pode ser melhor se concentrar 
em uma única característica de seu MVP 
para economizar tempo e esforço de de-
senvolvimento, bem como impedir que os 
usuários se distraiam com funcionalidades 
secundárias.
 
O Foursquare, por exemplo, começou com 
a simples ideia de deixar os usuários faze-
rem check-in para a rede social com a sua 
localização e as primeiras versões de seu 
app refletiam essa simplicidade. No início 
era compatível apenas com o Twitter e per-
mitia uma conta por usuário.

Estas restrições ajudam a diminuir os clien-
tes iniciais e concentrar-se nos problemas 
mais importantes, como testar o produto 
e a viabilidade de mercado, em vez de se 
preocupar em adicionar suporte para outras 
plataformas móveis.

MVP COM APENAS 
UM RECURSO
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GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS COM PMBOK
Estudando cada área de conhecimento do 
guia PMBOK e entendendo o método da 
dinâmico da Startup Enxuta (Lean Startup), 
é de fácil conclusão que ambos podem sim 
serem utilizados em conjunto, mas é preciso 
realizar alguns ajustes de cultura e procedi-
mento.

O método da Startup Enxuta (Lean Startup) 
coloca a disposição do empreendedor diver-
sos processos e maneiras de trabalho para 
que o produto seja construído o mais rápido 
possível e validado com o cliente o quanto 
antes. Muitos executivos que abordam esse 
tema comentam que todo início de projeto o 
melhor a se fazer é errar o quanto antes. Ao 
errar, a equipe fica ciente do caminho a cor-
rigir e assim fica mais próxima do sucesso. 

Eric Ries, autor do livro Startup Enxuta (Lean 
Startup), define esse passo como construir-
medir-aprender, assim a criação de um pro-
duto mínimo viável, ou, MVP (minimum via-
ble product), é de suma importância para 
realizar esse processo de feedback.

Quando se olha para o guia PMBOK, com 
a ótica do método da Starup Enxuta (Lean 
Startup), se enxerga o ciclo de vida adap-
tativo. O ciclo de vida adaptativo promove 
uma iteração dos cinco grupos de proces-
sos, Iniciação, Planejamento, Execução, 
Monitoramento e Controle e Encerramen-
to, em todas as fases do ciclo de vida do 
projeto.

EM CONJUNTO DO MÉTODO STARTUP ENXUTA (LEAN STARTUP)

Figura 1 : Processos de Gerenciamento de Projetos
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Supondo um exemplo de um projeto qualquer com cinco fases, a adoção do ciclo adap-
tativo fez com que todos os grupos de processos fossem executados em todas as fases e 
na fase de Liberação, os grupos de processos foram executados mais de uma vez. Dessa 
forma, todo o ciclo de feedback, construir-medir-aprender, foi se realizando, erros sendo 
identificados desde do início e assim o projeto está mais próximo de alcançar seu objetivo.

Fonte: http://www.inteligenciaemnegocios.com.br/pt-br/blog/item/115-gerenciamento-de-projetos-com
-pmbok-em-conjunto-do-metodo-da-startup-enxuta-lean-startup

Figura 2 : Projeto com um ciclo de vida adaptativo
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Fonte:%20http://www.inteligenciaemnegocios.com.br/pt-br/blog/item/115-gerenciamento-de-projetos-com-pmbok-em-conjunto-do-metodo-da-startup-enxuta-lean-startup
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