
Obtendo  
contexto para 
começar em 5 

passos



Pessoas mais que processos



Era uma vez...



Até que um dia...

Os 
requisitos 
estão ruins!

Mas 
porque 
você não 
perguntou?

Eu não 
tinha 
entendido 
isso

Não era 
isso que eu 
queria

Não 
podemos 
gastar mais 
dinheiro!

Isso é 
change 
request!

Desenvolvi 
como 
estava 
escrito

É TUDO 
CULPA DO 
ANALISTA 
DE 
REQUISITOS!



E então...

Como 
vamos 
colaborar
?

O que 
vamos 
construir
?

Para 
onde 
estamos 
indo?

Como 
sabemos 
se foi um 
sucesso?





Trabalhando o Contexto

Para que tenhamos incrementos 
de software com o máximo de 
valor, precisamos entender o 
contexto da necessidade



Cadeia de Valor de Negócio

Você já se perguntou que produto ou serviço a 
sua empresa vende? 
Como ele sai da concepção e vai para a casa 
do consumidor?
Que processos a empresa precisa ter para que 
esse produto seja vendido de forma legalizada 
no país onde você está?



Cadeia de Valor de Negócio



Personas

Quem são os consumidores do 
produto final da empresa?
Quem são os consumidores do seu 
produto final?
Não basta somente saber quem, 
temos que nos aprofundar



Mapa de Empatia

Comprar online é 
prático e fácil
Meu pai teve os dados 
do cartão roubados
Existem promoções só 
na internet
Só compro itens que já 
vi na loja física

Será que posso comprar 
em dinheiro?
O mundo está muito 
perigoso
O correio é ruim
Seria ótimo receber 
meus produtos em casa

Aqui na Vila a diversão 
do pessoal é o futebol 
de domingo
Nós gostamos de jogar 
bola em quadra de taco, 
dá pra pentear o cabelo 
no taco de tão lisinho
Depois do futebol a 
gente toma uma cerveja 
e discute o campeonato

É tranquilo e tem muitos 
amigos
Gosta de roupas 
diferentes das demais
Trabalha com 
atendimento em um 
banco

Tenho medo dos meus 
dados de cartão serem 
roubados
O correio é muito ruim
Tenho dificuldade de 
encontrar roupas 
diferentes no mercado

Encontraria minhas roupas 
mais facilmente em lojas 
online, sem ter que 
procurar tanto.
Se a loja me oferecer 
segurança, talvez eu 
consiga comprar online



Mapeamento de Jornada de Usuário

Entenda quem é o personagem principal da 
sua história
Mapeie com quais objetos ou sistemas ele 
interage

Identifique quais são os passos executados 
pelo seu personagem e quais problemas ele 
encontra



Jornada de Usuário



Porque usar a jornada de usuário

● A Jornada vai te guiar pelo processo do seu 
personagem

● Você terá oportunidades de identificar outros 
problemas a serem resolvidos

● É amplamente defendida por autores ágeis, como 
Paulo Caroli "Direto ao Ponto"e Jeff Patton "User Story 
Mapping"

● Alistair Cockburn, um dos pais do Manifesto Ágil, 
defende a construção de contexto antes de histórias, e 
este é um ótimo meio!



“
Visão do Produto



É / Não é / Faz / Não Faz

Às vezes, é melhor descrever um 
produto pelo que ele faz ou não 
faz. 
A técnica É/Não É/Faz/Não Faz vai 
ajudar a delimitar escopo.



É / Não é / Faz / Não Faz



Product Vision Board

Um canvas é sempre um canvas.
Canvas são templates que nos 
ajudam a fazer algumas perguntas. 
São como checklists do que temos 
que fazer.



Product Vision Board

Democratizar a compra online.

Pessoas com 
baixa instrução e 
pouco acesso à 
internet

Compra segura 
para pessoas que 
não acessam a 
internet

Loja Online para 
todos, com tutoriais 
de como fazer 
compra segura.

Através da 
margem de lucro 
dos produtos 
(18%) e 
propaganda

Aumentar o volume 
de vendas online 
em até 30% em 
2018.

Não há 
concorrentes no 
mercado deste 
segmento. \o/

Compra de 
ferramenta + 
Customizações 
internas (R$50 a 
hora)

Anúncios de TV e 
Rádio



User Story Mapping

Mapeie todas as atividades realizadas por 
usuários durante o ciclo de uso do seu produto

Fatie a sua release no Mínimo Produto Viável

Desenvolva a estratégia de desenvolvimento 
pensando no valor de cada Release



User Story Mapping



Nosso exemplo fatiado...



7 dimensões

Utilizar a técnica 
de 7 dimensões 
do produto para 
escrever sua 
história

A partir deste momento, você pode usar...

Critérios de Aceite

Capriche nas regras 
de negócio e nos 
comportamentos 
esperados!

3Cs

Cartão
Conversação
Confirmação

Conte com seu time para construir a história e 
colaborar para que tenha informação suficiente. 
Cuidado para não especificar demais!



“
O maior ganho na adoção de técnicas de requisitos ágeis é o 

consenso. Todas as técnicas valorizam a colaboração e a 
cultura de entrega de valor, quanto mais rápido, melhor. 

Então, da próxima vez em que você for adotar alguma técnica 
de requisitos ágil, envolva a todos! 



Gostei! Como saber mais?

Roman 
Pichler



Obrigada!

Perguntas?

Priscila Chagas

pribeirochagas@gmail.com

priscilachagas.com



Presentation design

This presentation uses the following typographies and colors:
◎ Titles: Nixie One
◎ Body copy: Varela Round

You can download the fonts on these pages:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/nixie-one
https://www.fontsquirrel.com/fonts/varela-round

Yellow #f8bb00 Orange #ed4a00 Fucsia #e8004c
Blue #00acc3 Aqua #00d1c6 Lime #bbcd00
Green #65bb48 Gray #617a86 Light Gray #a1becc

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design 
guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in 
PowerPoint®

https://www.fontsquirrel.com/fonts/nixie-one
https://www.fontsquirrel.com/fonts/varela-round


Credits

Special thanks to all the people 
who made and released these 
awesome resources for free:
◎ Presentation template by 

SlidesCarnival
◎ Photographs by Unsplash

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/


SlidesCarnival icons are editable shapes. 

This means that you can:
● Resize them without losing quality.
● Change fill color and opacity.
● Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)

Examples:


