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http://drive.google.com/file/d/1ZjQaQen3Lz5aqatee6YDLk13T3g5nsa7/view


Como surgiu a Iniciativa 
UX no meu processo?  



OK…. Mas por  
onde vamos 
começar?



Imergir em conteúdos

Participar de eventos

Conectar-se com profissionais referência 

Abrir a mente para novas visões e 
consequentemente novos desafios

Falar com pessoas. São elas que retém a dor 
de um processo



Então…. É só conquistar o mundo 
agora?



Expectativa

Realidade

X





Realidade: 
Dificuldades 
Enfrentadas



Resistência e estranheza do time

Conflitos

Complexidade de se trabalhar com ERP

Falta de uma cultura de usuário centrado mais 
difundida dentro da empresa

Compreender a real necessidade de um negócio 
ou usuário. As coisas não são desenvolvidas para 
a “equipe de UX”

Tornar UX um processo 
natural



MAPEANDO
 A REALIDADE

Não deixe de envolver o usuário desde o início

Não bata de frente. Ao invés disso, que tal começar um 
papo sobre UX no café da sua empresa? 

Tenha pessoas engajadas com o propósito de UX.
 Que tal começar proporcionando experiências para o seu 
time?
Se una a pessoa de “voz” do seu time;

Envolva o time em todas as atividades de UX que puder. 
Deixe-os mais a par da dor do usuário e do entendimento de 
negócio

O que fazer X não fazer



MAS AFINAL…
O QUE 

CONSEGUIMOS?

A galera começou a criar as próprias experiências do time

Dev’s compartilhando conteúdos de UX com o time

Referência para conversar sobre o assunto 

E por fim, a criação oficial da função “UX Designer” na 
empresa em dezembro de 2018. Isso é a prova de que a 
empresa acredita nesta experiência;



GARTNER HYPE CYCLE



UXers, AVANTE!



O que quer que você esteja 
fazendo, sempre pense nas pessoas.“ Donald A. Norman



9 E 10 DE SETEMBRO DE 2019
Expo Unimed e Teatro Positivo Curitiba - Paraná

CONECTE-SE AO QUE FAZ SENTIDO:
A TECNOLOGIA APLICADA A GESTÃO E AO 

EMPREENDEDORISMO



CONTATO
pandrieli@gmail.com.br

linkedin.com/in/andriel
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TAREFA DE 
CASA

Artigo

Vídeos

      UX Collective BR:  https://bit.ly/2Ws1Vna

     Canal Design Team (10 ep.): https://bit.ly/2WrqwDM

https://bit.ly/2Ws1Vna
https://bit.ly/2WrqwDM



