
BIOECONOMIA

GUIA 05

GUiA TÉCNICO | TRANSFERÊNCIA 
DO CONHECIMENTO  PARA 

O MERCADO



. GUIA TÉCNICO | TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO PARA O MERCADO . 20192

Objetivos...................................................................................................................................................................................................
O que é um MVP?................................................................................................................................................................................
A importância do MVP na transferência de conhecimento para o mercado.................................................... 
Divulgação Pública do MPV – Pedido provisório de patente........................................................................................
Considerações antes da realização do MVP...........................................................................................................................
Principais etapas para construir um MVP...............................................................................................................................
 Pesquisa abrangente...............................................................................................................................................
 Identificação de recursos prioritários.............................................................................................................
 Seleção da abordagem MVP.................................................................................................................................
  MVP de Baixa Fidelidade..............................................................................................................
   1. Entrevistas a clientes.........................................................................................
   2. Blogs e Fóruns......................................................................................................
   3. Landing Page........................................................................................................
   4. Split Testing ou teste A/B..............................................................................
   5. Vídeo explicativo................................................................................................
   6. Protótipos de papel..........................................................................................
   7. Campanhas publicitárias................................................................................
  MVP de Alta Fidelidade...................................................................................................................
   8. Protótipos...............................................................................................................
   9. Modelos 3 D...........................................................................................................
   10. O “Wizard of Oz”.................................................................................................
   11.  O “Concierge” .....................................................................................................
   12. O “Piecemeal” ....................................................................................................
   13. Crowdfunding..................................................................................................... 
   14. MVL (Minimum Lovable Product)............................................................
 Identificação de critérios de sucesso...............................................................................................................
 Preparar um Story Map.......................................................................................................................................... 
 Lançamento do MVP.................................................................................................................................................
Conclusões..............................................................................................................................................................................................
Bibliografia..............................................................................................................................................................................................
Ficha Técnica..........................................................................................................................................................................................

3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13

PROJETO PARCEIROS

ÍNDICE



. GUIA TÉCNICO | TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO PARA O MERCADO . 20193

Considerando o elevado risco à entrada de produtos inovadores no mercado urge a necessidade 
de um referencial técnico de apoio à transferência de conhecimento para o mercado, 
nomeadamente, no lançamento de produtos/serviços que permita ao empreendedor identificar 
os factores críticos de sucesso para a entrada no mercado. 
O presente guia técnico destina-se a ser utilizado por entidades que prestam apoio à criação 
e desenvolvimento de Startups e a empreendedores de base tecnológica na fase de ideação, 
como um referencial de apoio à validação da proposta de valor da ideia de negócio, baseado no 
conceito de MVP – Minimum Viable Product.

O QUE É UM MVP?

A IMPORTÂNCIA DO MVP NA TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 
PARA O MERCADO

OBJETIVOS 

O MVP é acrónimo de “minimum viable product”. O produto mínimo viável é uma ideia ou 
produto projetado com apenas um conjunto básico de recursos para testar uma ideia, num 
segmento de mercado selecionado. 
É uma maneira rápida e económica de testar a procura do produto e ganhar popularidade com 
um público de utilizadores, antes de criar o projeto completo e entrar no mercado.
O conceito está diretamente ligado aos conceitos de Lean Startup, contidos no livro de Eric 
Ries e que tratam, em linhas gerais, de desenvolver estratégias para agir pontualmente em cada 
item que envolva desperdício de tempo, dinheiro ou recursos. O objetivo da conceção de Lean 
Startup é atingir a maior qualidade possível, gerando um time-to-market mais imediato e com 
menor nível de incertezas.
Facilmente confundido como uma prova de conceito ou protótipo, o MVP tem um objetivo 
diferente –validar uma hipótese de oportunidade rapidamente, aprender com o feedback do 
utilizador e melhorar em seguida. 
No panorama atual tem vindo a destacar-se como principal vantagem competitiva das empresas, 
o conhecimento, ou seja, a capacidade intelectual possuída pelas organizações e pelos seus 
membros como meio de produção, que torna cada organização diferente de qualquer outra 
existente, no mesmo meio. 
Surge assim, a necessidade de fazerem a melhor gestão possível do conhecimento, tendo em 
vista o aumento da competitividade das empresas, validando previamente, o grau de relevância 
do produto para o mercado através da criação de um MVP.

Projetar um MVP pode parecer um processo trabalhoso, mas garante um feedback valioso e 
disponibiliza informações analíticas para melhorar uma ideia e a entender melhor, as necessidades 
dos clientes.
Alguns empreendedores ficam desanimados com a ideia de lançar um produto inacabado, mas 
um dos principais problemas que encontramos, é que os empreendedores não sabem realmente 
quem são os seus clientes ou exatamente o que desejam. Portanto, desperdiçam muito tempo e 
dinheiro criando um produto que possui recursos que ninguém quer ou precisa.
Muitas startups falham porque avançam, criam um produto final completo e entregam-no 
diretamente ao mercado. A filosofia da criação de um MVP pressupõe que a única maneira de 
progredir é através da aprendizagem. 
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Lançar um produto com todos os recursos é um desperdício, porque na verdade não ajuda a 
aprender. O Infografic abaixo resume esta visão.

Fonte: Infografic https://www.syncdev.com/minimum-viable-product/

A questão da divulgação pública de uma invenção é referida por Eric Ries no livro LEAN STARTUP 
quando faz uma crítica à legislação americana que determinava até 2013, que após a divulgação 
da ideia com o lançamento de um MVP, o inventor perdia a oportunidade de patentear o seu 
produto porque abdicava do requisito de novidade da sua invenção ao testar o MVP (o requisito 
novidade é um dos três requisitos de patenteabilidade universais, presente em todas as leis de 
Propriedade Industrial). 
O próprio autor sugere uma alteração na lei americana que seja capaz de harmonizá-la com as 
novas práticas do MVP. A alteração foi introduzida na Lei Americana de propriedade industrial, 
quatro anos após a publicação do referido livro.
Sendo um dos requisitos para concessão de patentes, a novidade absoluta, como já referido, 
significa que uma invenção não deve ser conhecida pelo público, antes do pedido de proteção ou 
data de prioridade. Por outras palavras, se um empreendedor ou inventor divulga a sua invenção 
ao público antes de apresentar um pedido de patente, a sua invenção não será considerada nova 
e, portanto, poderá ser recusada pelos Institutos de Propriedade Industrial ou tribunais. Tendo 
em conta que muitas jurisdições não têm períodos de graça para divulgações autorizadas, o 
cumprimento do requisito da novidade é fundamental para que um pedido de patente seja bem-
sucedido. 
No entanto, é usual que os inventores não sejam capazes de cumprir os requisitos formais para 
apresentação de um pedido de patente definitivo, nomeadamente na fase de criação do MVP, 
e como tal poderá ser aconselhável apresentar um pedido provisório de patente (PPP), que 
necessita de menos exigências formais. Além disso, o agente oficial de propriedade industrial 
do inventor vai necessitar de menos tempo para preparar o pedido de proteção, o que será, 

DIVULGAÇÃO PÚBLICA DO MVP - PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE
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PESQUISA ABRANGENTE

portanto, mais barato e mais rápido, também para o inventor. Permite ainda ganhar tempo para 
fazer novos estudos sobre as suas invenções antes de submeter o pedido não provisório e a 
aperfeiçoá-lo.
Geralmente, os inventores e agentes oficiais terão 12 meses, não prorrogáveis, a contar da data 
do PPP, para cumprir todos os elementos necessários para efetuar o pedido definitivo de patente, 
desde que o seu conteúdo, ou seja, as reivindicações da patente, já façam parte do PPP inicial. 
Conclui-se assim, que os benefícios da apresentação de um PPP superam fortemente a sua não 
apresentação de todo, mesmo que não se tenha a certeza se a invenção cumpre os requisitos de 
patenteabilidade, ou mesmo, se consegue pagar um pedido de proteção definitivo. Desta forma, 
a novidade não será sacrificada e todos os efeitos legais serão retroativos à data do PPP, o que 
permite maior proteção nas apresentações públicas.

CONSIDERAÇÕES ANTES DA REALIZAÇÃO DO MVP 
Antes do início do MVP questões a ter em conta:

Qual poderia ser o maior risco potencial e como evitá-lo? 

Quanto tempo tem para criar o MVP e aguardar resultados confiáveis?

O que faz mais sentido para a sua ideia? Qual das estratégias de validação de hipótese levaria a startup ao 
próximo nível? 
Quais as medidas de proteção da propriedade industrial e direitos de autor antes da divulgação pública do 
MVP? 

O que pode pagar? Qual a quantia razoável nesta fase? 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

PRINCIPAIS ETAPAS PARA CONSTRUIR UM MVP 

O primeiro passo é a compreensão do problema e da solução.
Qual o problema que o MVP deve solucionar? É necessário entender o valor que o produto 
fornecerá e como os clientes beneficiarão com ele. Para isso, recomenda-se a identificação da 
proposta de valor: identificar as dores (problemas) que o cliente sofre ou pode sofrer, bem como, 
os ganhos que obtém ou espera obter.

Fonte: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas 
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1. Entrevistas a clientes
A entrevista a clientes não é uma venda comercial do produto, é uma boa forma para descobrir 
informações sobre o produto e os problemas que se está a tentar resolver. A utilização de 
ferramentas digitais com o GOOGLE FORMS ou o SURVIO, que recolhem e organizam 
informações de pequena e grande dimensão são algumas das sugestões disponíveis no 
mercado.

Que tipo de cliente estará interessado? É essencial entender quem comprará o produto. Certos 
segmentos de clientes têm necessidades e requisitos específicos que ajudarão a tornar o produto 
o mais orientado possível ao cliente.
Quais são as soluções existentes para esse problema? A pesquisa de concorrentes permitirá 
considerar as desvantagens dos concorrentes diretos e as armadilhas dos indiretos e evitá-los 
no desenvolvimento do produto.

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS PRIORITÁRIOS

A próxima etapa lida com os recursos que se deseja implementar no produto. O empreendedor 
precisa de criar a visão do produto e discutir diferentes recursos que podem ser valiosos para as 
necessidades dos clientes nos seus contextos específicos de utilização. 
Uma vez feito, será necessário priorizar por ordem de importância, nomeadamente, itens 
obrigatórios, itens possíveis e itens que não terão desta vez.

SELEÇÃO DA ABORDAGEM MVP

A seleção do tipo certo de MVP depende do motivo para a sua criação. A categorização dos 
tipos de MVP em baixa e alta fidelidade é sempre relativa ao produto real. 

Os MVPs de baixa fidelidade são utilizados para:

. Compreender melhor os problemas do cliente;

. Verificar quão valiosa pode ser uma solução para esse problema para os clientes;

. Investigar se vale ou não a pena resolver o problema;

. Explorar que tipo de solução seria mais eficaz para o cliente

Os MVPs de alta fidelidade são usados para:

. Descobrir quanto os clientes estão dispostos a pagar pelo produto;

. Encontrar os primeiros utilizadores que serão os seus primeiros clientes que ajudarão na 
divulgação do produto;
. Ajudar a definir e otimizar a estratégia de marketing, como a proposta de valor, call to 
action e canais de comunicação;
. Identificar as melhores estratégias de crescimento em potencial.

MVP DE BAIXA FIDELIDADE

2. Blogs e Fóruns
Blogs e fóruns são uma ótima ferramenta de validar o produto no mercado-alvo, usando 
o mínimo de esforço. Ter o próprio blog fornece uma comunicação bidirecional com os 
potenciais clientes, o que pode ser extremamente valioso no processo de criação do MVP de 
alta fidelidade. Obviamente, terá de se descobrir como direcionar tráfego para o blog, mas 
ao mesmo tempo, é possível verificar outras hipóteses: quais os canais mais eficazes, quais 
os aspetos da mensagem que atraem maior atenção, há interesse no tópico? O WordPress e 
o Joomla são algumas das ferramentas disponíveis no mercado para a criação de um blog.
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4. Split Testing ou teste A/B
É uma maneira muito eficaz de avaliar as alterações feitas ao produto ou marketing. Existem 
muitas ferramentas analíticas para escolher, que podem dizer como o público reage a várias 
mudanças, seja no site, design de produto, apelo à ação, preço ou outros elementos. Se o 
objetivo for testar duas versões de algo, o teste A/B permite comparar as duas e determinar 
qual delas tem o melhor desempenho.

3. Landing Page
Uma Landing Page é a primeira coisa que os clientes procuram, depois de terem conhecimento 
de um produto num suporte de marketing, como por exemplo, num anúncio do Facebook, 
num email, ou num post de um blog. É uma ótima oportunidade para promover os recursos e 
benefícios do produto e validar a Proposta de Valor, comprovando a comunicação da marca.
Um exemplo real é o MVP criado pela Buffer, uma plataforma de gestão de redes sociais, onde 
se pode agendar o conteúdo social e publicá-lo na data e hora à escolha. Antes de prosseguir 
com a ideia e criar o aplicativo, a startup criou uma Landing Page simples para ver se havia 
alguma procura. 
A Landing Page descreveu o que fez e deu aos clientes a opção de clicar em planos e preços. 
Qualquer cliente que clicasse seria direcionado para uma página que dizia “Hello, you caught 
us before we were ready” e, em seguida, o cliente seria convidado a deixar os detalhes para 
que pudessem ser informados quando o site estivesse em funcionamento.

Algumas referências de ferramentas para apoiar a criação deste tipo de MVP são o SumoMe 
Content Analytics que contém um plugin de análise de conteúdo que identifica a média de 
leitura da página por utilizador, a Wix.com uma plataforma digital grátis ou o Generator. 

Fonte: https://www.snyxius.com/6-steps-to-validate-your-mobile-business-idea/

Fonte: https://www.reamp.com.br/blog/2018/04/o-que-sao-testes-ab-e-como-aumentam-a-taxa-de-conversao/ 
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O Instapage é uma ferramenta que associa a Landing Page e o teste A/B. O QuickMVP é outra 
plataforma que permite entender conceitos de negócios, realizar entrevistas com utilizadores 
alfa/beta e pontuar as suas respostas, desenvolvendo um melhor roteiro de produto ou 
realizar o teste A/B, duas versões diferentes do site para avaliar o público.

5. Vídeo explicativo
Um vídeo explicativo é um vídeo curto e simples que explica os recursos e benefícios do 
produto e porque razão as pessoas deveriam comprá-lo. O vídeo tornou-se um produto 
mínimo viável cada vez mais popular e é uma maneira muito eficaz e simples dos potenciais 
clientes descobrirem o produto, gerar o interesse na ideia e determinar a tração que se pode 
esperar.
Um exemplo de MVP nesta tipologia é o vídeo de demonstração básico criado no início 
da Dropbox, onde Drew Houston, um dos co-fundadores, narra como a tecnologia deve 
funcionar. Este MVP levou milhares de utilizadores ao site e aumentou a lista de espera para 
realização do teste beta em 15 vezes durante a noite.

6. Protótipos de papel 
Em vez de saltar para o design e desenvolvimento, os protótipos de papel exigem muito menos 
tempo e esforço. Normalmente, são esboços do futuro interface do utilizador. Oferecem a 
oportunidade de experimentar o produto antes que ele exista e os clientes podem  até se 
envolver na modelagem do UX (User experiencie) e dos recursos. Esse método é uma ótima 
forma de testar o produto, pois pode ser modificado com facilidade e rapidez.

Fonte: https://ergomania.eu/smart-paper-prototype/ 

7. Campanhas publicitárias
É uma boa maneira de executar pesquisas de validação de mercado. Com plataformas como 
o Facebook e o Google, podem ser selecionados dados demográficos para um público-alvo 
específico e descobrir quais os aspectos do produto que são mais atraentes. Também se pode 
executar os testes A/B utilizando este método.

Fonte: https://medium.com/datadriveninvestor/16-ways-to-validate-improve-your-mvp-50f077d79af6 
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8. Protótipos 
Estes são tipicamente wireframes, mockups e protótipos. Em vez de saltar diretamente para 
projetos de ponta e UX, os protótipos digitais são usados para economizar tempo e dinheiro 
no desenvolvimento e são muito eficazes para demonstrar a funcionalidade do produto. Eles 
facilitam muito a identificação e a resolução de problemas de utilização e funcionalidade, 
antes que se invista em muito design e no desenvolvimento do front-end.
O MVP criado pela empresa INSITIUM para a nova plataforma digital da EDP para clientes 
B2C, traduz esta tipologia de MVP. O processo incluiu os testes de utilizadores para clientes 
atuais e em potencial, definição e priorização do MPV e a construção de marca, juntamente 
com o planeamento das possíveis funcionalidades para implementação, criação de UX e UI 
design para a plataforma digital. 

O Untorch é um recurso incrivelmente útil pois permite oferecer recompensas aos early 
adopters em troca de partilhas nas redes sociais do MVP criado. Permite criar a lista de 
seguidores, acompanhar as referências nas redes sociais e identificar endereços de e-mail 
para atualizações de produtos à medida que a empresa cresce.

MVP DE ALTA FIDELIDADE

Fonte: https://www.insitum.com/cases/edp-digitalstrategy-savingenergy 

Um dos exemplos de plataformas de apoio à criação deste tipo de MVP para dispositivos 
digitais é o POP, uma plataforma que permite criar protótipos de aplicativos móveis 
impressionantes com vários recursos. Integra botões de partilha de redes sociais, endereços 
de e-mail, imagens de fundo e até mesmo interfaces de mensagens SMS.
Para criação de Mockup de App’s, a plataforma InVision Studio permite construir melhores 
wireframes e designs, protótipos rápidos com micro interações.

https://www.invisionapp.com/#tour 

9. Modelos 3D
Esta tipologia de MVP é uma versão mais profissional do que o impresso em papel mas mais 
onorosa. É uma ferramenta a considerar se o produto necessitar de ser fabricado.
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10. O “Wizard of Oz” 
Esta metodologia interactiva, disponibiliza uma versão do 
produto junto dos potenciais clientes dando a sensação de que 
já existe e que estão a experimentá-lo. Exige muito mais tempo 
e esforço, mas é uma maneira muito eficaz de verificar se o 
produto ou serviço é desejável antes de construí-lo. 
Nesta abordagem é utilizado um recurso humano para replicar o 
que a tecnologia proposta fará. Isso ajuda a provar uma hipótese 
de solução, mantendo os custos técnicos baixos.

Fonte : https://www.youtube.com/watch?v=hKrWSXVx1bE 

11. O “Concierge”
Um MVP “Concierge” é frequentemente confundido 
com o “Wizard of Oz”. No entanto, em vez de usar 
um recurso humano para replicar um algoritmo, o 
cliente sabe que lhe estão a oferecer um serviço 
manual. O “Concierge” deve ser usado quando não 
se tiver exatamente certeza da solução, enquanto 
o  “Wizard of Oz” deve ser usado quando existir um 
entendimento claro da solução e estiver a testar o 
mercado.
O Airbnb é um exemplo típico de MVP “Concierge”. 
Inicialmente, o aplicativo não possuía tecnologia 
sofisticada, o trabalho foi realizado por operadores 
humanos. Só posteriormente é que o produto 
obteve funcionalidades automatizadas.

Fonte: https://jorgeaudy.com/2015/10/08/uma-opcao-de-validacao-e-mvp-chamada-wizard-of-oz/

12. “Piecemeal” 
Fica entre os MVP´s “Concierge” e o “Wizard of Oz”. Trata-se de uma abordagem fragmentada, 
que reúne várias ferramentas e soluções já existentes para entregar um produto ou serviço 
(que nem sempre se integram tão bem). Por exemplo, em vez de criar de raiz um negócio 
online poderá aproveitar-se as plataformas mais conhecidas do mercado, como o Sharetribe 
ou o Marketplacer, em vez de construir o próprio mercado a partir do zero.
Como os seus utilizadores precisam de entender para que serve, o foco deve ser a 
funcionalidade principal. Portanto, é necessário criar o MVP com o objetivo de realizar em 
pelo menos 80%, o trabalho do utilizado.

O Zappos é uma das startups lançadas como o 
MVP “Wizard of Oz”. Em 1999, Nick Swinmurn, 
fundador da Zappos’s lançou uma loja online, 
a Shoesite.com, no qual publicaria fotos de 
sapatos de um centro comercial próximo. 
Não comprou os itens ao centro comercial 
de imediato. Em vez disso, esperou para ver 
se alguém pediria os sapatos na loja online. 
Só então iria à loja, compraria os sapatos e os 
enviaria aos seus clientes. O resultado foi um 
volume de negócios no período 1999/2000 de 
$1.6 milhões de dólares entre 1999 a 2000 e 
2009 foi adquirida pela Amazon.

Fonte: https://fueled.com/blog/airbnb-mvp/
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14. MVL (Minimum lovable product)
Esse novo fluxo na metodologia LEAN enfatiza o prazer do utilizador com o produto mínimo 
viável. Essa combinação resulta numa nova abordagem chamada MLP ou produto mínimo 
amável. Nesse contexto, viável significa algo quase inútil para obter feedback inicial, enquanto 
amável prevê uma experiência inesquecível pela primeira vez. A ideia do MLP é aperfeiçoar o 
conjunto básico de recursos de um produto com uma experiência do utilizador por meio de:
     Design: ilustrações, apelo visual geral, micro interações etc.
 Fluxo simplificado: modelo mental do utilizador por meio de arquitetura intuitiva 
de informações, vocabulário conhecido, dicas visuais etc.
O MVP pode ser considerado um MLP se a primeira experiência do utilizador fornecer uma 
história emocional. Essas características adoráveis, ajudarão a destacar-se entre soluções 
alternativas.
O Spotify é um bom exemplo de um MLP. Embora o seu primeiro MVP fosse uma LandingPage, 
a segunda versão do produto não era apenas funcional, mas também atraente para o 
utilizador. Em retrospetiva, podemos considerar este produto adorável devido ao furor que 
criou no mercado.

13. Crowdfunding
É como obter pré-encomendas para a ideia. Permite financiar a criação dos produtos, além 
de testar a procura. Utiliza geralmente um vídeo explicativo sobre o produto e é uma ótima 
maneira de analisar se as pessoas querem ou não comprar o produto. Se for um sucesso, 
ganha-se dinheiro no processo e irá gerar seguidores dos primeiros utilizadores que podem 
divulgar o produto. É uma abordagem que pode ser utilizada para todos os tipos de produtos.

IDENTIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUCESSO

Como aferir se o MVP é um sucesso ou um fracasso? Deverá ser especificado antecipadamente as 
métricas e os critérios de sucesso mensuráveis (n.º de comentários nas redes sociais, ativações, 
utilizadores ativos, etc).

PREPARAR UM STORY MAP

É uma etapa essencial, útil para priorizar ainda mais os recursos e quebrar a lista de pendentes do 
produto. O mapeamento de histórias consiste em quatro componentes: Objetivos> Atividades> 
Histórias do utilizador ou trabalho> Tarefas.
Os objetivos estão subjacentes à visão central de um produto. Para atingir as metas terá de 
executar atividades específicas. As atividades, por sua vez, exigem a implementação de tarefas e 
recursos que podem ser convertidos em utilizadores ou histórias de trabalho. O Story Map é uma 
ferramenta muito conveniente para identificar dores e ganhos associados ao produto.

LANÇAMENTO DO MVP

Nesta última etapa é necessário efetuar uma análise completa das métricas dos MVP já 
previamente identificadas e dois cenários serão possíveis: 
O MVP é bem sucedido: Isso significa que as métricas mostram o bom desempenho do produto. 
Nesse caso, é expectável um crescimento gradual de clientes, feedback relevante sobre como 
melhorar a experiência do utilizador e outros sinais de maior envolvimento. As próximas etapas 
que o empreendedor pode adotar é chegar ao desenvolvimento (para MVPs sem produto) ou à 
produção (para mockups e protótipos) e iniciar a promoção do produto no mercado.
O MVP não é bem sucedido: A maioria dos empreendedores deseja criar MVP bem sucedido, 
mas poucos o conseguem fazer. Se as métricas são pessimistas, isso nem sempre significa que o 
MVP falhou. Por vezes, é necessário dinamizar e alterar o curso da ideia ou modelo de negócios.
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CONCLUSÕES

Ries, Eric (2013) “The Lean Startup”, edição Random House

Links

www.inpi.pt 

https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas 

Full Guide on How to Build an MVP https://railsware.com/blog/build-mvp/ 

https://medium.com/wolfpack-digital/tools-to-build-your-mvp-f9923ad3c436 

https://www.youtube.com/watch?v=Pl_Rp-zyoOI 

https://www.feedough.com/startup-resources/mvp-beta-tools/ 

https://blog.fluidui.com/how-to-quickly-create-a-design-for-you-mvp/ 

https://customerdevlabs.com/2016/03/19/9-landing-page-mvp-tools-you-should-be-using/ 

https://www.smartcompany.com.au/startupsmart/advice/business-planning/ten-tools-all-startup-founders-should-use-to-build-an-

mvp/ 

https://www.toptal.com/designers/prototyping/minimum-viable-prototype 

https://www.wlappe.com/en/2019/01/validation-tools-for-prototyping.html 

BIBLIOGRAFIA

Conclui-se que a implementação de ferramentas e metodologias de apoio ao lançamento de 
produtos inovadores, utilizando o conceito de MVP permite:

Construir uma estratégia de entrada no mercado validada pelos futuros utilizadores, o que permite fortalecer 
o produto e a estratégia ou até mesmo terminar com o projeto “Fail cheap, recover fast”.;

Capacitar o empreendedor com um conjunto de ferramentas e estratégias que lhe permita atenuar os riscos 
de lançamento de produtos inovadores desconhecidos no mercado; 
Criar um portfólio para a entrada no mercado. 
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