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Procempa
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a vida é muito curta 
para construir algo 
que ninguém quer
Ash Maurya, Running Lean

"
"



mas será que estamos 
construindo a solução certa?

métodos ágeis nos ajudam a 
desenvolver do jeito certo.



9 de 10 startups falham



é o produto que falha

9 de 10 startups falham

https://fortune.com/2014/09/25/why-startups-fail-according-to-their-founders/






todo problema 
tem uma solução.

nem toda solução 
resolve um problema.

Google Glass



E nas nossas 
empresas?



Trabalhamos de forma linear

Recebe a 
demanda
CEO / PO / Marketing….

LançaDesenvolve



Pouco aprendizado Muito aprendizado

Trabalhamos de forma linear

Recebe a 
demanda
CEO / PO / Marketing….

LançaDesenvolve



Por que muitas 
vezes falha?



assumimos muitas variáveis como verdadeiras 

✓ Problema 
✓ Público

✓ Solução 
✓ Proposta de valor

✓ Métricas 
✓ Monetização...

Trabalhamos de forma linear

Recebe a 
demanda
CEO / PO / Marketing….

LançaDesenvolve



entregar valor rápidoaprender rápido

descobrir o 
que construir

Discovery
construir

Delivery



Comece pensando sobre 
o problema e público  
só depois sobre a solução.



Ciclo do Product Discovery

Validar público Validar problema Validar 
proposta valor da 

solução

MVP Product 
Market/Fit

Escala



Ciclo do Product Discovery

Validar público Validar problema Validar 
proposta valor da 

solução

MVP

Delivery

Product 
Market/Fit

EscalaValidar público Validar problema Validar 
proposta valor da 

solução

MVP Product 
Market/Fit

Escala



Como diminuir o risco na 
hora de criar um novo 
produto ou serviço?



Evidência

Hipótese

Experimento
 (pesquisa, protótipo, feature…)



Hipótese

Nós acreditamos que 

Para 

Alcançará

<Fazendo isso>

<Pessoa>

<Resultado>

Gere boas hipóteses.



Pesquisa quantitativa 

Pesquisa qualitativa 

Teste usabilidade remoto 

Teste de usabilidade 

Teste A/B 

Entrevista Usuário 

Teste de percepção 

Single-feature 

Vídeo

Protótipos de baixa fidelidade 

Protótipos de alta fidelidade  

Paper Prototype 

Smoke test 

Financiamento colaborativo 

Crowdfunding 

Mockups 

Live 

Testes de marketing

Experimentos
Precisamos ser especialistas no usuário.

Mágico de Oz  

Fake door / Shadow button 

Concierge  

Landing Page 

Explainer / Tutorial 

Storyboards e cenários 

Pré-venda / Coming Soon   

Anúncios Adwords 

Perfil nas redes sociais 

……



Teremos confiança para seguir quando

<Resultado esperado>

Evidência
Decida com antecedência qual resultado indicará 
sucesso e qual indicará falha.



Insights

Evidência

Hipótese

Experimento
 (pesquisa, protótipo, feature…)





Seja obcecado pelo 
seu usuário.

Encontre formas de 
ouví-lo toda semana.



mas é ruim falhar?





"Falhar é uma opção aqui. 
Se as coisas não estão 
falhando, você não está 
inovando.”
Elon Musk



"O Sucesso da Amazon depende 
da quantidade de experimentos 
que fazemos por ano, por mês, por 
semana, por dia. 

Estar errado pode doer um pouco, 
mas ser lento irá te matar."

Jeff Bezos 
CEO Amazon



Número de experimentos por ano

https://www.fastcompany.com/3063846/why-these-tech-companies-keep-running-thousands-of-failed

https://www.fastcompany.com/3063846/why-these-tech-companies-keep-running-thousands-of-failed


o sucesso é 
a soma  
de vários 
fracassos

Método - Design Sprint



Aprender

Frequentemente

Rapidamente



Inclua uma 
segunda métrica 
nos seus produtos:

velocidade da 
aprendizagem.



À medida que sua velocidade 
de aprendizado aumenta, a 
velocidade de entrega diminui. 
< discovery    > delivery



O que aprendemos sobre 
nosso produto essa semana?

se pergunte:



Conversar com os usuários 
não deve ser uma tarefa no 
sprint, mas um hábito.



Fail Fast, Fail Often 

Learn Fast, Learn Often



in: daianecardoso
daiacardoso@gmail.com

Valeu! :)


