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Quem eu sou? 



Eleita a 
contabilidade 

mais inovadora 

do mundo  
10.00+ 
Clientes  

200+ 
Funcionários 

1B+ 
Economia 

O que é a Contabilizei 



Contabilizei selecionada! 🚀🚀🚀  

Google Launchpad Accelerator 2017 



Todo mundo quer usar o Design Sprint 

DS está na moda, vamos usar só por usar e depois  
falar mal? 
 



Mas quando ele começa? 

Eu li o livro, ele começa no primeiro dia com o 
entendimento... 
 



Convença os chefes (AKA Stakeholders) 

São eles quem vão decidir se a solução é válida ou  
não... 
 



Faça o time acreditar que vai ser bom 

Sem um time que acredite o projeto não vai sair  
do papel e só vai jogado tempo no lixo 
 



Escolha bem o desafio e não soluções 

Não entre em um DS com uma solução na cabeça,  
entre com um problema. 
 



Encontre os clientes certos 

Garanta que os clientes que serão entrevistados 
realmente vão colaborar 
 



Escolha um espaço adequado 

Não escolha uma sala muito grande nem muito  
pequena ela tem que ser confortável! 
 



Compre os materiais certos antes de começar 

Não perca o valioso tempo do time, nem deixe ele  
perder o foco por causa de uma tesoura 
 



Compre as comidas indicadas no livro 
 
 Açúcar em excesso vai deixar o seu curto circuito 
 



Escolha as pessoas certas e distintas 

Um time distinto e heterogêneo para que as ideias  
não sejam pasteurizadas 
 



Agora vamos começar 

Mas vamos fazer um DS de quantos dias? 
 



Defina as regras e faça com que elas sejam 
cumpridas 
Um bom Facilitados vai fazer total diferença! 
 



Temos algumas regras 

Sim > Não 
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Simples > Complexo 
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Quantidade > Qualidade 
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Visual > Texto  
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Pensar grande > Pequeno 
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Sem julgamento 
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Anote tudo separado 
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Desconecte-se 
 
 
 
 



Temos algumas regras 

Restrito ao tempo 
 
 
 
 



Tire as pessoas da zona de conforto 

Troque as pessoas de papéis executando coisas  
que não fariam na sua rotina 



Agora acabou? 

Agora é que o trabalho realmente começa! 



Time deve trabalhar junto durante a execução do 
projeto 
Não deixe as pessoas perderem o sentimento  
de dono 
 



Perguntas 
e respostas 

Obrigado! E se tiverem mais dúvidas, 
só me procurar ;) 
 
Email: alexandro@contabilizei.com.br 
LinkedIn: in/alexandro-upits 


