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Negócio e UX juntos é a 
melhor opção então?

Cada empresa funciona de um jeito, 
cada projeto tem a sua 
particularidade e cada time tem uma 
necessidade.

Tudo isso deve ser levado em 
consideração.

Mas vou mostrar agora alguns 
benefícios dessa união.



Analista de Negócios
Precisa focar e garantir que está entregando uma excelente solução 
para atender as necessidades dos negócios do cliente;

UX Designer
Garantir que essa solução é a mais simplificada e fluida que 
podemos entregar.

Definição por Cristina Ascari



Equipe de Negócios (3)

Equipe de UX Designer (3)

Equipe de DEV’s (8)

Como era...



Equipes bem alinhadas na sua 
função;

Processos bem definidos para 
cada função;

Maior visibilidade do projeto 
como um todo;

Dificuldades para 
entendimento da regra de 
negócio;

Dificuldade de comunicação 
entre as funções;

Funções individualistas em um 
processo de cascata;

Como era...



1
Negócio

1
UX

2-3
DEVs

Nova Formação
(Squad por Assunto)

Como está atualmente



Squad diversificada. Todos 
conhecem melhor cada função;

Maior entendimento da regra 
de negócio;

Comunicação;

Agilidade na entrega;

 Foco no assunto;

Dificuldade de comunicação 
com a equipe da mesma 
função;

Não conhece mais o projeto 
como um todo;

Ausências são mais 
prejudiciais ao time;

Como está atualmente
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Entrevistas 
Análise do 
levantamento 
de requisitos

Apresentação e 
esclarecimento dos 
requisitos

Levantamento 
das Features Jornada do Usuário

Primeira avaliação do 
fluxo com os envolvidos

Validar as soluções 
propostas com os 
entrevistados

Início

Ajustar

Aprovado
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Criar documentação  das regras 
de negócio, Fluxo, Jornada de 
Usuário e Personas

Criação das tarefas no Jira

Design das Telas

Aplicar Design 
Critique

Ajustar

AprovadoTo
do
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Desenvolvimento das tarefas

Apresentar a rotina novamente  para os 
entrevistados a fim de receber feedback do 
desenvolvimento realizado

Analisar a necessidade do 
desenvolvimento de novas 
funcionalidades

Fim



■ Realizar momentos de 
planejamento e discussão 
entre as equipes, garantindo 
alinhamento entre o que está 
sendo desenvolvido e 
padronizado;

■ Alinhamento nos processos, 
para garantir que todos estão 
no mesmo nível;

■ UX deve ser pensado por 
todos;

■ Sempre que possível envolva 
todo o time nas ações;

■ Criar a cultura do feedback e 
transparência, facilitando a 
comunicação;

■ Entregar Valor;

 Alinhando o Time





Em intervalos regulares, o time reflete 
em como ficar mais efetivo, então, se 
ajustam e otimizam seu 
comportamento de acordo.“ _

Manifesto Ágil



9 E 10 DE SETEMBRO DE 2019
Expo Unimed e Teatro Positivo Curitiba - Paraná

CONECTE-SE AO QUE FAZ SENTIDO:
A TECNOLOGIA APLICADA A GESTÃO E AO 

EMPREENDEDORISMO

MS33



pandrieli@gmail.com

linkedin.com/in/andrieli

medium.com/@andrieli




