
Design Sprint: 
Entregando 
valor antes de 
Codar

12.7 cm x 14.29 cm



Não é suficiente ter produtos 
de boa qualidade, precisamos 
ter o produto certo!



“O que eu fazia no 
trabalho não estava 
dando certo”

- Jake Knapp



Mistura de técnicas do design 
thinking com desenvolvimento ágil



Iterações menores para aprender mais rápido 

Ideia
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Construir

Lançar

Aprender



Motive seus Stakeholders, seu time e no caso os 
clientes internos ou clientes que sejam parceiros.

Quem devemos motivar para 
usar um Design Sprint?



Qual problema resolvemos 
com o Design Sprint?

Comece com um problema menor!



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



Escolha o local certo e 
os clientes certos!



Compre todos os itens da lista 
de compras e as comidas 
indicadas no livro

Maçãs
Bananas 
Iogurte
Queijo 
Sementes oleaginosas (amendoim castanha, 
amêndoas, etc.)

Para levantar a energia
Chocolate amargo
Café
Chá



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





Encontre um bom 
facilitador e os 
aprovadores corretos
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Tire as pessoas da zona 
de conforto, faça o 
programador desenhar e 
falar com o cliente e o 
Designer pensar na 
lógica e na infra

12.7 cm x 14.29 cm



Antes de começar 
defina bem as regras e 
garanta que elas serão 
seguidas



Sim > Não
Simples > Complexo
Quantidade > Qualidade
Visual > Texto
Pensar grande > Pequeno
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Sem julgamento
Motive anotar em separado
Desconecte-se
Fique restrito ao tempo

12.7 cm x 14.29 cm



Escolha o tempo de duração que faça sentido para o 
problema e sua empresa 

Divergir Decidir Prototipar ValidarCompreender Definir



Use dinâmicas de divergência ou 
convergência com todos

- Definição do Desafio
- Checklist - Mapa do Tesouro
- O Anti-herói
- Roteiro de Entrevista
- Entrevista
- Construa o Customer Profile
- User Statement
- “Como nós podemos?”
- Diagrama de afinidades
- Zen Voting 
- Momento-chave
- The first tweet

- Lightning Demos
- 1 storyboard in 5 min 
- Crazy 8s!
- Sketch de solução
- Museu de arte
- Heat map
- Vote
- Voto do decisor 
-Storyboard
-Prototipo
- Roteiro de Entrevista
- Entrevista





Na hora de prototipar 
use ferramentas que 
mais pessoas possam 
trabalhar juntas.



Após o término 
documente tudo, todas as 
anotações e rabiscos vão 
virar ideias para serem 
testadas.



Mantenha o time 
trabalhando sincronizado 
após o Design Sprint para 
manter o ownership
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