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Agile Design: Transformando um desafio em uma oportunidade 



O QUE É 

DBSERVER?

A DB é uma empresa de mais 550 pessoas, 
que em 26 anos de atuação nacional e 
internacional, evoluiu naturalmente de uma 
desenvolvedora de software para uma 
empresa criadora de soluções.

 Acreditamos que entrega de valor é
 fazer a coisa certa, da maneira certa.

Liliane da Silva



O QUE É 

O FRAMEWORK 
AGILE DESIGN?

Framework criado pela DBServer para a 
criação de produtos digitais, muitas vezes  
em prazo e custos fixos, com a aplicação do 
mindset e técnicas de Design Thinking, 
Lean Startup e Métodos Ágeis. 
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FRAMEWORK AGILE DESIGN

Discovery Sprint Development SprintConcepçãoDesign



AGILE DESIGN

Concepção de produtos digitais pela utilização 
de método exploratório para entendimento,
ideação, prototipação, validação, concepção e 
planejamento da solução de acordo com as 
necessidades dos usuários e os objetivos de 
negócio.

Etapa I: 
Planejamento e Pesquisas

Etapa II:
Workshop de Design

Etapa III:
Workshop de Concepção

Etapa IV:
Elaboração de Relatório 
Final
.

Etapa I:
5 a 20 dias

Etapa II:
3 a 5 dias (imersão)

Etapa III:
2 a 5 dias (imersão)

Etapa IV:
1 a 5 dias

Novos processos de
operação;
concepção de
plataformas digitais.

Relatório Final.



O QUE É 

DESIGN?

Processo baseado em Design Thinking que 
objetiva realizar um design exploratório para 
entendimento, ideação, prototipação, 
validação de soluções de acordo com os 
problemas identificados.DESIGN



Planejamento & 
Pesquisa

Entendimento do 
Problema

Pesquisas  (Usuários, 
tecnologias, contexto)

Análise & 
Processamento

Cruzamos 
informações para 

redefinição do 
problema e 

levantamento de 
oportunidades.

Ideação & Exploração

Chuva de ideias e 
construção de 

cenários possíveis.

Prototipação & 
Validação

Consolidação de ideias 
e prototipação de 

soluções para validar 
com usuários. 

PROCESSO DE DESIGN



Nesta etapa são realizadas pesquisas 
exploratórias como entrevistas com  
usuários e demais stakeholders, análise 
de tendências de mercado e 
comportamento, levantamento de 
referências de outras soluções e 
imersão no contexto para 
entendimento de processos.

Cruzamos todas as informações para 
redefinição do problema e 
levantamento de oportunidades

PESQUISA & ANÁLISE



Realização de atividades que promovam o 
pensamento criativo, com o objetivo de 
realizar um processo de divergência 
(criação de muitas e variadas ideias) e 
convergência (escolha das ideias que 
serão exploradas no momento da 
prototipação).
Durante o workshop de ideação usuários 
participam, não somente da criação, mas 
também da validação  das soluções 
propostas.

IDEAÇÃO & EXPLORAÇÃO



A partir das ideias concebidas durante 
a ideação serão criados protótipos, 
podendo ser de baixa fidelidade, 
como sketches ou alta fidelidade 
(navegáveis).

Um grupo de usuários e stakeholders 
são convidados a interagir com o 
protótipo, para observar o que deu 
certo, o que pode ser melhorado ou 
até excluído.

PROTOTIPAÇÃO & TESTE



O QUE É 

CONCEPÇÃO?

Descoberta e entendimento da visão do 
produto  e de sua estratégia de lançamento 
incremental de forma colaborativa e 
coletiva adequados às necessidades do 
negócio e aos desejos dos usuários.

CON
CEP
ÇÃO



Visão do 
Produto

Objetivos 
de Negócio

Jornada de 
Usuário

Priorização Dimensionamento Planejamento

PROCESSO DE CONCEPÇÃO



The Elevator Pitch
Para [cliente final/público alvo]

cujo [problema que precisa ser resolvido ou oportunidade]

o [nome do produto]

é um [categoria do produto ou serviço]

que [benefício-chave, razão para utilizá-lo]

Diferentemente da [concorrente principal / legado]

o nosso produto [diferença-chave] 

VISÃO DO PRODUTO

Antes de iniciar a construção de um novo 

produto é importante criar e estabelecer 

uma visão compartilhada. Isso ajudará os 

participantes a manter o foco e a clareza 

quanto aos principais objetivos do produto.

A visão do produto é definida  através da 

criação do Elevator Pitch.



Objetivos

Definir os objetivos de negócio 
que devem ser atingidos ao 

desenvolver essa solução.

Para cada objetivo identificar 
como medir os resultados 

esperados.

Resultados

OBJETIVOS & RESULTADOS

A reflexão quanto aos objetivos de negócio 

permitirão aos envolvidos  avaliar se o 

produto atingirá os resultados esperados 

ao ser implementado.



Busca a elucidação ao indagar 

especificamente cada aspecto positivo e 

negativo sobre o produto ser ou fazer algo.

Contribui para evitar desperdícios

com atividades que não são foco

do produto no momento.

ENTENDENDO O PRODUTO

Entendendo o Produto

Opção para produtos que já existem

O Produto é... O Produto não é...

O Produto faz... O produto não faz...

Manter... Adicionar...

Melhorar... Excluir...



A jornada do usuário descreve o percurso 

de um usuário por uma sequência de 

passos dados para alcançar um objetivo. 

Alguns desses passos representam 

diferentes pontos de contato com o 

produto, caracterizando a interação do 

usuário com ele.

JORNADA DO USUÁRIO



Ao finalizar o mapeamento da jornada do 

usuário, deve ser possível definir uma 

estratégia para determinar a priorização 

quanto a entrega de valor das 

funcionalidades que farão parte da nova 

solução.

PRIORIZAÇÃO



Para apoiar o time de desenvolvimento 

durante a etapa de planejamento de 

entregas, será realizado o 

dimensionamento dos itens de backlog e 

poderão ser utilizadas diferentes técnicas.

DIMENSIONAMENTO

P

M
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No momento de concepção temos maior clareza de entendimento sobre os 

itens de backlog que foram determinados para a primeira entrega do produto.  

O planejamento de entregas será focado na priorização de valor de negócio e 

baseado no dimensionamento, sendo acordado entre todos os envolvidos.

PLANEJAMENTO DE ENTREGAS

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 ...

...



Concepção
Resultados

Visão do Produto

Objetivos de Negócio

Jornada de Usuário

Priorização

Dimensionamento

Planejamento

Premissas

Restrições

Integrações

Requisitos Não Funcionais

Fora do Escopo

Backlog Futuro

Mapa de Tecnologias

DOR e DOD

Riscos

Action List



Ao final são registrados todos os acordos 
e definições desde a visão até o 
planejamento de implementação do 
produto ou serviço digital em um 
relatório entregue ao cliente, na 
finalização do projeto.

CONSOLIDAÇÃO



Case



O desafio proposto era criar uma interface do fluxo de abertura de processos de 

transferência de Propriedade de Veículos para oferecer uma experiência fluída aos usuários, 

de acordo com a rotina de trabalho dos envolvidos.

As etapas realizadas durante o Agile Design foram: 

Pesquisa Ideação Prototipação Validação Visão de
Produto

Planejamento 
de Execução

Desafio Consolidação

Transferência de Veículos



Entendimento e 
Compartilhamento

Criação e 
Validação

Protótipo
Navegável Validação

Consolidação e
Revisão

WORKSHOP DE DESIGN

Imersão de três dias com a intenção de compreender o problema e compartilhar visões dos diferentes 
usuários, para então criar uma solução eficaz para o desafio de design definido. A solução foi prototipada 
e validada por usuários após o workshop.
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Processo
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Fluxo Único Validação

Prototipação 
Baixa 

Fidelidade



Jornada 
Única Validação

Protótipo 
Navegável 



WORKSHOP DE CONCEPÇÃO

Imersão de três dias com a intenção de definir e compartilhar a visão do produto e sua estratégia de 
lançamento incremental de forma colaborativa.

Visão do Produto MapeamentoEstratégia 

Visão do Produto
Objetivos de 

Negócio

Validação de Hipóteses 
de Negócio

Desenvolvimento
de Produto         

Jornadas do Usuário
Funcionalidades
Priorização / MVP
Plano de Entregas
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Obrigada

Liliane da Silva

lilianes@dbserver.com.br


