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SEGUNDA - MANHÃ

O facilitador abre o evento, fazendo uma breve apresentação dos participantes, da

agenda e do resultado esperado para o trabalho que será realizado.

Na sequência, os representantes da área de negócio, patrocinadora do projeto,

falam do alinhamento estratégico do produto, e das expectativas de valor agregado.

INTRODUÇÃO & KICK OFF



 KICK OFF
ÁREA DE NEGÓCIO USUÁRIOS  TECNOLOGIA



Lean Inception

Visão do Produto
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Antes de iniciar a construção de um novo produto é importante criar e estabelecer

uma visão compartilhada junto ao time que irá construí-lo e aos demais envolvidos.

Isso os ajudará a manter o foco e a clareza quanto aos principais objetivos do

produto. Uma das maneiras mais eficazes para, junto ao time, definir a visão do

produto, é através da criação de um pitch de elevador.

Imagine que você acabou de entrar em um elevador de um grande prédio comercial

no andar térreo. Quando você menos espera, entra junto com você um grande

investidor. Você terá trinta segundos para passar a visão do seu produto. Qual será

essa visão?

VISÃO DO PRODUTO

SEGUNDA - MANHÃ



1. Para 

2. que 

3. o                         é um 

4. que 

5. Diferente de 

6. meu produto 

1. Para [cliente / público / usuário alvo]
2. que [necessidade / oportunidade]
3. o [nome do produto] é um [categoria do produto]
4. que [benefício chave].
5. Diferente de [a principal alternativa concorrente],
6. meu produto [principal diferenciação do produto].

VISÃO DO PRODUTO
O QUE UMA VISÃO OBJETIVA DEVE TRANSMITIR
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É / NÃO É / FAZ / NÃO FAZ
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O cliente não sabe o que quer, até realmente ver o que não quer. Em muitos casos é

mais fácil delimitar o escopo de um produto iniciando por aquilo que ele não é, e não

pretende fazer. Essa atividade busca clarificações desta forma, indagando

especificamente cada aspecto positivo e negativo sobre ser ou fazer algo.

O PRODUTO É / NÃO É / FAZ / NÃO FAZ

SEGUNDA - TARDE



ScalaTTa - 2021

É NÃO É

FAZ NÃO FAZ

É / NÃO É / FAZ / NÃO FAZ
ATIVIDADE É-NÃOÉ-FAZ-NÃOFAZ AJUDA A

DEFINIR UM TÓPICO
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Persona é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. Ela é baseada em

dados reais sobre comportamento e características demográficas dos clientes, assim

como suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. A

persona guia a construção de um produto.

PERSONAS

21

TERÇA - MANHÃ



PERSONAS
PERSONA + AVATAR PERFIL

COMPORTAMENTOS NECESSIDADES
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Jornada de Usuário
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TERÇA - TARDE
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Neste momento retornamos à perspectiva das personas. Agora focando nas suas

jornadas, o passo a passo realizado para alcançar um objetivo. As seguintes

perguntas ajudaram com o início da descrição das jornadas:

– Qual objetivo tal persona quer alcançar?

– Como ela começa seu dia?

– O que ela faz depois disso até alcançar seu objetivo?

JORNADAS DE USUÁRIOS



JORNADA DE USUÁRIO
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QUARTA - MANHÃ
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Essa é uma técnica que pode ser aplicada de diversas formas. Desde o

desenvolvimento de produtos até problemas que possam estar acontecendo na

entrega, por exemplo.Ela foi criada em 1948 pelo publicitário Alex Osborn e continua

atual.O mais importante é que você saiba que o brainstorming pode ser o up que está

faltando em sua empresa para que ela alcance o sucesso de vez.

Regras importantes: uma conversa por vez; procure criar o máximo de ideias possíveis;

construa sobre as ideias dos outros; encoraje ideias malucas; seja visual; mantenha o

foco e fique no assunto proposto; não faça críticas e nem julgamentos.

BRAINSTORMING DE FEATURES



BRAINSTORMING DE FEATURES
CLUSTER
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QUARTA - MANHÃ

As funcionalidades foram listadas, entretanto foram aceitas sem ressalvas, sem perder
muito tempo entendendo as mesmas em detalhes, fazendo anotações e conversando
sobre incertezas, esforço, valor de UX e valor para o negócio.Entretanto essas
conversas e informações mais detalhadas são muito úteis para uma melhor
compreensão e planejamento de criação de produtos enxutos. A Revisão Técnica, de
Negócio e de UX através do  Gráfico do Semáforo e da Tabela Esforço, Negócio e UX
busca tal informação de forma rápida e eficiente.

REVISÃO TÉCNICA, DE NEGÓCIO E DE UX
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REVISÃO TÉCNICA, DE NEGÓCIO E DE UX

Identificação das classificações

Esforço de construção: baixo, médio ou alto.

Valor agregado para o negócio: alto, muito alto, altíssimo.

Valor agregado para o usuário: alto, muito alto, altíssimo.

E 
EE 
EEE

$
$$ 
$$$

Nível de confiança: baixo

Nível de confiança: médio

Nível de confiança: alto



REVISÃO TÉCNICA, DE NEGÓCIO & UX

BAIXO MÉDIO ALTO

BAIXO

MÉDIO

ALTO



REVISÃO TÉCNICA, DE NEGÓCIO & UX

ESFORÇO

NEGÓCIO

UX

E EE EEE

$ $$ $$$

EEE$$$ EEE EEE EEE$$$ $$$ $$$

Atividades

Confiança

Classificação
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QUINTA - MANHÃ

Esse é o momento de delimitar o MVP - mínimo produto viável. Nessa etapa,
colocamos as características do produto "à prova" perante regras simples, porém
essenciais para organizar e visualizar as funcionalidades e a relação delas com o
MVP.

Alguns dos passos das jornadas descritas representam diferentes pontos de contato
com o produto, caracterizando a integração dos diferentes pontos de contato com o
produto e a interação do usuário com ele. Este é o momento de verificar toda a
análise até agora, comparando esses pontos de contato do produto com as
funcionalidades e suas informações.

SEQUENCIADOR DE FEATURES

APRESENTAR AS FEATURES NAS JORNADAS 
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– Regra 1: Uma onda pode conter no máximo 3 features.

– Regra 2: Uma onda não pode conter mais de uma feature em cartão

vermelho.

– Regra 3: Uma onda não pode conter três features, somente em

cartões amarelos e vermelho.

– Regra 4: A soma de esforço das features não pode ultrapassar 5 Es.

– Regra 5: A soma de valor das features não pode ser menos de 4 $s.

– Regra 6: Uma onda tem de conter no mínimo 2 features.

SEQUENCIADOR DE FUNCIONALIDADE

As Ondas As Regras

MVP

Incrementos



SEQUENCIADOR DE FUNCIONALIDADES
EEE$$$

EEE $$$

EEE $$$

EEE $$$

EEE $$$

MVP 1

MVP 2
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QUINTA - TARDE

O Canvas MVP é uma ferramenta para validar ideias de produtos. É um quadro visual
que auxilia empreendedores a alinhar e definir a estratégia do MVP–Minimum Viable
Product, em inglês, a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada
para o negócio (produto mínimo) e que possa ser efetivamente utilizado e validado
pelo usuário final (produto viável).

Depois de definir as funcionalidades do MVP, tente conectá-lo aos resultados
esperados e às hipóteses do negócio.
Não crie funcionalidades para um MVP se você não souber descrever o que espera
como resultado e como medir tais resultados.
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PREENCHER O CANVAS MVP 



CANVAS MVP

Personas

Jornadas

Proposta de MVP

Funcionalidades

Custo & Cronograma

Resultado Esperado

Métricas para validar a
hipótese
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Nesse momento, repassamos o resultado da Lean Inception com os

envolvidos, apresentando o CANVAS, e fechamos o workshop com os

devidos agradecimentos.

Se houver apoio ao facilitador, é interessante preparar uma

apresentação que possa demonstrar uma consolidação um pouco

mais detalhada do trabalho que foi executado ao longo do Workshop.
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SHOWCASE

SEXTA - MANHÃ OU TARDE


