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Como reduzimos o lead time em 
50%?



Cenário anterior



Cenário atual



Foco na entrega - escopo 
fechado

Baixa qualidade

Prazo definido



KEEP 
CALM



CASE: 
Lançamento de uma nova plataforma de 
aprendizagem para faculdades.



POR ONDE 
COMEÇAR?



O processo de discovery 
também precisa ser 

ágil e contínuo



Tecnologia

Design

Customer 
Success

Produto

Conteúdo

Marketing

Vendas

Mindset de Produto compartilhado com TODOS



Nunca definir 
COMO fazer as 
coisas e sim O 

QUE fazer.

O desempenho 
deve ser 

medido por 
RESULTADOS e 

não por 
ENTREGAS.

Qual o PROBLEMA que precisamos resolver?



Nossa metodologia
Definir objetivos (OKR)

Q1 Q2 Q3 Q4

80% Produto
20% Tecnologia

20% Produto

80% Tecnologia



Ciclos curtos de iteração

Design Think “Double Diamond Model”



Discovery contínuos

Diagnóstico Proto-
Persona

Proposta de 
valor

Jornada do 
usuário

Esboço da 
solução

Protótipo e 
Testes de 

usabilidade

Definindo o problema Definindo a solução



Setar o
contexto
SEMPRE!



Maior Receita

Baixo NPS

Churn 0

Alto custo



4. Não escalável! Processo muito manual e suscetível a erro.

1. Custo alto! Entregamos produto em uma plataforma open source.

2. Sem tracking! Dificuldade em coletar dados de uso da plataforma.

3. Interface complexa! Dificuldade de uso da plataforma.

Não permite a melhoria 
contínua!



Nós acreditamos que os clientes da SSA não usam 
as atividades, na atual plataforma, por ser 
complexa e difícil de usar.

Para validarmos isso nós iremos oferecer a 
entrega das atividades via e-mail.

E mediremos por meio da aceitação dos nossos 
clientes.

Nós estaremos certo se mais de 50% dos clientes 
aceitarem parar de utilizar a atual plataforma.

Hipótese do cliente  



19 entrevistas em

45 dias.



Envolva os times nas construções 
das personas e jornadas



Gestão das hipóteses Evidências



Discovery contínuos

Diagnóstico Proto-
Persona

Proposta de 
valor

Jornada do 
usuário

Esboço da 
solução

Protótipo e 
Testes de 

usabilidade

Definindo o problema Definindo a solução





Esboço em 3 telas

Card sorting

Crazy 8s

Storyboard



Testes de usabilidade

Wireframe

Protótipo de alta fidelidade



Definindo as “Users Stories”

1. Contexto/Justificativa;

3. Notas técnicas (Tecnologia);

2. Escopo/Requisitos e não escopo;

4. Critérios de aceite (QA);

Maior clareza 
da história



Delivery



Integration

Deployment

Delivery

Development



Development Integration

Garantia de qualidade: 
1. Teste unitários - os devs escrevem; 

2. Code review - os devs fazem uns dos outros;

3. Teste de aceitação - os analistas de qualidade escrevem;

Qualidade



Integration Deployment

Processos automatizados (pipeline): 
1. Build - a máquina gera uma versão compilada do projeto; 

2. Suite:

a. unitários - a máquina roda todos os testes que os devs 
escrevem;

b. aceitação - a máquina roda todos os testes que os QA's 
escreveram;

Automatização



Deployment Delivery
we have a power

Feature flags



1. Ser ágil independente de metodologia!

2. Mindset compartilhado melhora a 
criatividade e reduz desperdícios!

3.  Entrega de valor contínua...

Principais aprendizados



Obrigada =)

Dúvidas?


