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Para que isso?

• Muitas vezes você é obrigado a fornecer 
soluções rápidas para problemas que as vezes 
não são tão claros. 

• Outras vezes, você encontra uma solução 
para o problema, mas não tem como validá-lo 
antes de ter o produto propriamente dito



De onde veio isso?
• Método desenvolvido e anunciado pela Google 

Ventures, um braço do Google criado em 2009, 
que atua de forma independente e procura 
acelerar empresas que possam ter futuro… 

• A Google Ventures já investiu em cerca de 300 
empresas. 

• …Uber

http://www.gv.com/sprint/%22%20%5Ct%20%22_blank


• Parte das ideias do UX 

• Mas o que é UX? 



• O código de um produto de Software, tem que funcionar bem.  

• …Também tem que ser limpo.  

• …Também não pode falhar.  

• Mas o usuário não adota um Software pelo código.  

• …também não adota um Software pela Interface de Usuário.  

• …Mas sim porque você tem algum objetivo.  

• …Por isso, tudo tem que ser feito com a experiência em mente. 

—> Experiência é o que as pessoas sentem sobre o que importa para elas.  

• São quais histórias elas contam para as outras pessoas.  

• São as boas memórias que elas mantêm.  

• São os bons sentimentos que elas têm.  

User eXperience—> é o que importa para as pessoas, não para nós



Entrando mais a fundo
• O Design Sprint é uma 

metodologia centrada no usuário, 
iterativa, prática e colaborativa. 

• Se baseia em design thinking e 
metodologias ágeis para que as 

• Equipes criam soluções de forma 
bem rápida —> 5 dias 

• Premissa do Lean Startup: testar 
hipóteses rapidamente e acelerar 
o aprendizado

http://www.gv.com/sprint/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://theleanstartup.com/%22%20%5Ct%20%22_blank


Como funciona?



1. Entender melhor o problema 

2. Temporal de ideias  

3. Evitar o consenso  

• caminho mais fácil para gerar menos atrito 

• zen voting... ou dot voting)  

• as melhores ideias tendem a vir de indivíduos, não de grupos… 

4. Buscar média-alta fidelidade 

5. Feedback real sobre que experiências...  

—> o grande segredo da coisa: Os fracassos nesse processo fornecem o maior 
investimento, pois, afinal de contas, seu time soube que teria que buscar outro caminho ou 

desistir da ideia em apenas 5 dias de trabalho.



Agradecimentos…

Agradeço por sua atenção! 

Quer saber mais? 

www.gv.com/sprint

http://www.gv.com/sprint

