
Design 
Sprint 

PARA QUE SERVE?
Design Sprint é uma Ferramenta Prática de Gestão desenvolvida pela Google Ventures para resolver 
problemas com o mínimo de investimento e em um ambiente o mais real possível. É uma metodo-
logia usada para desenvolver uma hipótese, criar um protótipo e testá-lo rapidamente.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA DESIGN SPRINT 

1. Riscos e incertezas reduzidos
2. Uma equipe alinhada e uma estratégia clara
3. Dados para tomar decisões informadas e importantes
4. Velocidade de execução drasticamente melhorada
5. Clareza para o processo de inovação
6. Engajamento e impulso para um projeto-chave
7. Experiência de aprendizagem em primeira mão em design de experiência do usuário
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COMO UTILIZAR?
A preparação é tão importante quanto a execução da própria sprint. O período de tempo para 
suas Design Sprints será baseado nos objetivos e nas necessidades da equipe. O planejamento  
e a preparação garantem o melhor uso do tempo. Você deve se preparar para dedicar pelo menos 
um dia inteiro ao planejamento de cada dia de sprint.

A DESIGN SPRINT SEGUE CINCO FASES BEM DEFINIDAS: 

1. Mapear 
2. Esboçar
3. Decidir/votar
4. Prototipar
5. Validar/testar
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CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA O FRAMEWORK

MAPEAR

As discussões dessa primeira fase criam um caminho para a sprint. Primeiro, você deve olhar para 
o final, ou seja, criar uma meta de longo prazo. Em seguida, fazer um mapa do desafio. Depois, pedir 
aos especialistas de sua empresa que compartilhem o que sabem. Por fim, escolher um objetivo: 
uma parte ambiciosa mas administrável do problema que você pode resolver em um período curto.

ESBOÇAR

No segundo dia, você deve se concentrar nas soluções. Comece se inspirando: revise as ideias 
existentes para reorganizá-las e melhorá-las. Depois, cada pessoa envolvida na sprint deve fazer 
um esboço das soluções e do projeto como um todo. Você também deve começar a planejar o teste 
do cliente, que será realizado no último dia, recrutando perfis que se encaixem no seu perfil-alvo.

DECIDIR/VOTAR

Agora, você já terá diversas possibilidades de soluções para o seu desafio. Mas não há como 
prototipar e testar todas elas, por isso é preciso ter um plano sólido. Comece o dia criticando 
cada solução e avalie com seu time quais delas têm a melhor chance de atingir seu objetivo de 
longo prazo. Depois de terem votado nas soluções possivelmente vencedoras, crie um storyboard:  
um plano passo a passo para seu protótipo.

PROTOTIPAR

O objetivo deste dia é simular o que está no storyboard em um protótipo. Um mindset realista  
é fundamental para o teste com clientes. Ao se concentrar apenas na parte voltada para o cliente 
de seu produto/serviço, você será capaz de prototipar em apenas um dia. Certifique-se de que 
tudo está pronto para o teste na fase seguinte, confirmando a programação, revisando o protótipo 
e escrevendo um roteiro de entrevista.

VALIDAR/TESTAR

Por fim, no quinto e último dia, você deverá entrevistar clientes e aprender a partir da reação deles 
ao testar seu protótipo. Esse teste faz com que toda a sprint faça sentido: você saberá o quão 
longe você tem que ir e exatamente o que fazer a seguir.
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O FRAMEWORK

MAPEAR ESBOÇAR DECIDIR PROTOTIPAR TESTAR
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UTILIZE ESTE FRAMEWORK OU O ADAPTE À FERRAMENTA DE GESTÃO 
DE PROCESSOS DE SUA PREFERÊNCIA, COMO EXCEL OU TRELLO
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Siga a xTree 
e Inicie a 

Transformação 
da Gestão 

na Sua Empresa

https://www.xtree.com.vc
https://br.linkedin.com/company/xtree
https://www.instagram.com/xtree_brasil/
https://www.youtube.com/channel/UCvXBY8ZOUM4rA-RuVYqAW-A

