


como o designer ajuda
o time a gerar valor
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mostrar uma visão de processos e 
abordagens de design sob a ótica do 
Evidence-Based Management (EBM).

OBJETIVO 



você sabe como 
o designer pode 
gerar valor?



o trabalho do 
designer não é só 
desenhar telas.
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BUENOS AIRES

o que é
VALOR?



para as empresas, valor é...

SATISFAÇÃO 
DO USUÁRIO

RECEITA BENEFÍCIO PARA 
A SOCIEDADE

🤑 🙂🥳😜

Fonte: PSPO - Scrum.org

😀



ebm
evidence-based 
management



Fonte: https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management-guide

revenue per employee

product cost ratio

employee satisfaction

customer satisfaction

customer usage index

build and integration frequency

release frequency

release stabilization period

mean time to repair

cycle time

lead time

time-to-learn

market share

customer or user satisfaction gap

feature usage index

innovation rate

defect trends 

on-product index

installed version index

technical debt

production incident trends

active code branches, time spent 

merging code between branches

time spent context switching

agility
business value

time to 
market

(t2m)

current
value
(cv)

ability to
innovate

(a2i)

unrealized
value
(uv)

https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management-guide


cv
current 
value
revela o valor que o produto entrega 
para o cliente hoje



Fonte: Jakob Nielsen e Rolf Molich

customer satisfaction

análise heurística

ENTENDIMENTO
DAS HEURÍSTICAS

ANÁLISE DO SISTEMA 
POR UM GRUPO DE 

DESIGNERS

MAPEAMENTO E 
PRIORIZAÇÃO DE 

MELHORIAS



customer satisfaction

teste de usabilidade

ROTEIRO 
DO TESTE

PRODUTO OU 
PROTÓTIPO
PARA TESTE

OBSERVAÇÃO 
DE USO

ANÁLISE E 
SÍNTESE DE 

DADOS



customer satisfaction

framework 
para definir 
métricas 
de experiência 
do usuário

google’s 
HEART

Fonte: https://www.dtelepathy.com/ux-metrics/

https://www.dtelepathy.com/ux-metrics/


t2m
time to 
market
expressa a capacidade da organização de 
entregar rapidamente novas funcionalidades, 
serviços ou produtos



indicadores de operação

início do 
desenvolvimento release aprendizado

time to learn

ideia no 
backlog

cycle time

lead time

design em 
sincronia



lead time

design system
=
otimização e 
consistência

padrões de 
interface e 
interações

guia de
estilo
visual e verbal

componentes 
codados 

reutilizáveis

princípios de 
design

"um produto que 
serve um 
ecossistema de 
produtos"

nathan curtis



a2i
ability to 
innovate
expressa a capacidade para entregar novos 
recursos que possam atender melhor às 
necessidades do cliente



SQUAD 
A

SQUAD 
B

SQUAD 
C

SQUAD 
D

time spent context switching

o designer no 
organograma



feature usage index

design iterativo

antes 
feature

diminuição 
de risco
prototipação

depois

aprendizado 
real

dados quanti e quali



uv
unrealized
value
valor futuro que poderia ser obtido se a
organização pudesse atender perfeitamente às 
necessidades de todos os clientes em potencial.



unrealized value

análise 
competitiva
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análise heurística

taxa de uso de uma funcionalidade

teste de usabilidade

análise de reviews

pesquisa qualitativa e quantitativa

criação de fluxos

h.e.a.r.t

lean ux

design system

análise e síntese de dados

evitar mudança de contexto

pesquisa qualitativa e 

quantitativa

discovery contínuo

geração de hipóteses

entrevistas

prototipação

criação de jornadas

design sprint

análise competitiva

benchmarking

agility
business value

time to 
market

(t2m)

current
value
(cv)

ability to
innovate

(a2i)

unrealized
value
(uv)



obrigado 

danilo almeida
linkedin: daniloalmeida

d.almeida.de.araujo@concrete.com.br

theo frança
linkedin: theofranca

theo.franca@concrete.com.br

https://www.linkedin.com/in/theofranca/


NÓS MOVEMOS O MUNDO.
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