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RESUMO 

A definição de estratégias ou modelos que descrevam objetivos e melhores práticas a serem 
seguidas são importantes referências no estabelecimento de processos de desenvolvimento 
para empresas de diferentes portes. A adoção crescente de métodos ágeis e a importância 
também crescente da inclusão de práticas do design da experiência no processo de 
desenvolvimento em métodos ágeis têm despertado interesse da comunidade científica, pois 
ainda são poucos os modelos e estratégias que prescrevem como esta adoção pode ser 
realizada de forma conjunta. Para empresas de pequeno e médio porte, os desafios são 
maiores, pois os cenários que atuam são de enfrentamento de várias restrições quanto ao 
orçamento, recursos materiais e humanos. Esta tese tem como objetivo propor uma estratégia 
para incorporação das práticas do design de experiência no ciclo de desenvolvimento de 
software, em empresas de pequeno e médio porte da industria de software que adotam 
metodologias ágeis, a partir da observação de restrições e pontencialidades das práticas 
sugeridas na literatura. Adotamos um paradigma qualitativo de pesquisa de forma a observar, 
analisar e interpretar as práticas dos sujeitos na tentativa de compreensão do fenômeno 
investigado. Um estudo de campo envolveu trinta profissionais que analisaram as práticas 
sugeridas na literatura, em seu contexto de trabalho, e avaliaram a estratégia proposta. Os 
resultados sugerem que uma estratégia que permita a seleção, adoção, capacitação e 
monitoramento de práticas, técnicas e artefatos de forma a atender organizações de menor 
porte pode promover a inclusão e apropriação destas práticas no estabelecimento do processo 
da organização, observando as restrições de recursos no contexto estudado. Ao final, foi 
possível propor uma estratégia que oriente e facilite a apropriação das práticas por 
organizações de pequeno e médio porte. A contribuição principal da tese consiste, portanto, 
em uma estratégia que permita melhorias no processo de apropriação do design da 
experiência no cenário de metodologias ágeis em pequenas e médias empresas de tecnologia 
da informação. 
 
 
Palavras-chave: Design de Experiência do Usuário. Metodologias Ágeis. PME. 
  



 

ABSTRACT 
 
The definition of strategies or models that describe objectives and best practices to follow are 
relevant references in establishing development processes for companies of different sizes. 
The increasing adoption of Agile methods and also increasing the importance of the inclusion 
of the experience design practices in the development process in agile methods have attracted 
interest from the scientific community because few models and strategies prescribe how this 
adoption can be carried out together. For small and medium-sized companies, the challenges 
are greater, because the scenarios that act are facing several constraints on the budget, 
material, and human resources. This thesis aims to propose a strategy for incorporating the 
experience design practices in the software development cycle, in small and medium-sized 
businesses software industry to adopt agile methodologies, from the observation of 
restrictions and potentialities of the suggested practices in literature. We adopted a qualitative 
paradigm form of research to observe, analyze and interpret the practices of the subject in an 
attempt to understand the phenomenon investigated. A field study involved thirty 
professionals who analyzed practices suggested in the literature in their work context and 
evaluated the proposed strategy. The results suggest that a strategy for the selection, adoption, 
training and monitoring practices, techniques and forms to suit smaller organizations artifacts 
can promote inclusion and appropriation of these practices in the establishment of the 
organization process, noting the resource constraints in the context studied. In the end, it was 
possible to propose a strategy to guide and facilitate the appropriation of practices for small 
and medium-sized organizations. The main contribution of this thesis is, therefore, a strategy 
to improvements in the process of design experience appropriation in the scenario of agile 
methodologies in small and medium enterprises of information technology. 
 
Keywords: User Experience Design. Agile Methodologies. SME. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente utilização de software em diversos domínios do entretenimento à saúde, 

em diferentes dispositivos e mídias e em cenários globais têm ampliado os perfis de usuários 

que utilizam aplicações, trazendo mais desafios no desenho das interações. Métodos de design 

da experiência têm evoluído para atender a complexidade no desenvolvimento de aplicações e 

produtos de tecnologias de informação que possam promover a eficência, a eficácia e a 

satisfação com a interação dos usuários destes produtos de software (SHARP; ROGER; 

PREECE, 2011).  

Por outro lado, a indústria de software, em busca de soluções que atendam aos 

contextos de negócios com demandas cada vez mais complexas, em projetos com requisitos 

sujeitos à mudança, parcialmente conhecidos, orçamentos e prazos reduzidos, tem adotado 

com taxas crescentes de sucesso as metodologias ágeis (VERSIONONE, 2008; 

VERSIONONE, 2012; VERSIONONE, 2014; VERSIONONE, 2015; VERSIONONE, 2016). 

Essas metodologias têm como princípios: maior envolvimento do cliente; redução nos ciclos 

de entrega; gestão de mudanças; foco na comunicação, na integração e no empoderamento da 

equipe de desenvolvimento, propiciando uma entrega com valor alinhado aos benefícios de 

negócio (COHN, 2009; BECK et al., 2001). 

Propostas de modelos de maturidade que orientem objetivos e melhores práticas para 

institucionalização do design de experiência do usuário ao desenvolvimento de software têm 

sido elaboradas por grupos de pesquisa da academia, da indústria e organizações de 

consultoria (EARTHY, 1998; JOKELA, 2010; NIELSEN, 2006; NIELSEN, 2006a; 

SCHAFFER; LAHIRI, 2013). No entanto, poucas abordam como incluir princípios e práticas 

ágeis em seus modelos (SALAH; PAIGE, 2012). 

Pesquisas têm proposto estratégias, frameworks e processos que permitam incluir 

práticas, técnicas e artefatos do design da experiência do usuário no ciclo de desenvolvimento 

de software que possam se adequar às características de projetos que utilizam metodologias 

ágeis (BARBOSA, 2008; DASILVA et al., 2011; SY, 2007). 

Modelos de maturidade, que certificam a qualidade do processo de desenvolvimento 

de software, têm reconhecido a importância da inclusão de princípios, valores e práticas ágeis, 

de forma que se possam obter os benefícios da adoção conjunta por empresas de diferentes 

portes (ALEGRIA; BASTARRICAL, 2006; ALLEMAN, 2004; FURTADO; MEIRA, 2013; 

SOUZA et al., 2013; SELLERI et al., 2014a).  
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Estudos demonstram que a definição de modelos de referência que descrevam 

obnetivos e melhores práticas a serem seguidas são também importantes para empresas de 

pequeno e médio porte (PME). No entanto, estas têm dificuldades para atender a todas as 

dimensões propostas, pois os cenários que atuam são de enfrentamento de várias restrições 

quanto ao orçamento, recursos materiais e humanos (PINO; GARCIA; PIATTINI, 2008).  

Apesar da importância dessas empresas no cenário nacional e mundial da indústria 

de software, ainda são escassos os trabalhos que apresentem soluções para facilitar o processo 

de apropriação das práticas do design das experiências por pequenas e médias organizações. 

Esta tese endereça o estudo de aspectos da apropriação do design da experiência do 

usuário nos cenários de metodologias ágeis em pequenas e médias empresas de tecnologia da 

informação e define uma proposta de estratégia que possa auxiliar que este processo seja 

realizado nos contextos de restrições de recursos que estas empresas enfrentam.  

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

A proposta desta pesquisa endereça o estudo de aspectos da apropriação do design da 

experiência do usuário (UX) em pequenas e médias empresas de tecnologia da informação 

que utilizam metodologias ágeis e propõe estratégia que possa facilitar a apropriação de 

práticas de UX neste contexto.  

A questão de pesquisa que norteia o presente trabalho consiste em: Como princípios 

e práticas de metodologias ágeis e de modelos de maturidade podem ser aplicados de forma 

conjunta para facilitar a apropriação de práticas do design da experiência em pequenas e 

médias organizações desenvolvedoras de software? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta tese é propor uma estratégia que permita a apropriação do 

design de experiência em softwares em pequenas e médias empresas de tecnologia da 

informação que utilizam metodologias ágeis. 

De forma a atingir este objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) identificar práticas do design de experiência de usuário e metodologias ágeis em 

modelos de maturidade, frameworks e estratégias que estão sendo propostos na 

literatura; 
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b) verificar a adoção destas práticas em pequenas e médias empresas de tecnologia 

da informação que utilizam metodologias ágeis; 

c) observar as similaridades e diferenças da forma de adoção destas práticas em 

relação aos modelos de maturidade, frameworks e estratégias estudados na 

literatura, analisando potencialidades de melhoria e restrições; 

d) propor uma estratégia de inclusão de práticas do design da experiência na 

integração com metodologias ágeis para promover a apropriação destas práticas 

por pequenas e médias empresas de tecnologia da informação. 

 

1.3 Etapas da elaboração da tese 

 

De forma a facilitar a compreensão do trabalho, o esquema diagramático da Figura 1 

(1) apresenta, de forma suscinta, as etapas de elaboração da tese. 

  

Figura 1 (1) - Etapas da elaboração da tese 

LITERATURA - Práticas UX e métodos ágeis - PME 
(1) Práticas 

recomendadas em 
modelos de maturidade 

para o design da 
experiência do usuário 

 

(2) Práticas 
recomendadas em 

frameworks e 
estratégias que integrem 

métodos ágeis e UX 

 

(3) Práticas 
para integração 

de CMMI-
DEV e ágil 

 

(4) Recomendações 
prescritas em 

iniciativas de melhoria 
de software para PME 

       

(1) Revisão 
exploratória de 

literatura de modelos 
de maturidade em UX 

(2) 

 

(2) Revisão exploratória 
de literatura de 
frameworks e 

estratégias que integram 
métodos ágeis e UX 

 
(3) Revisão 

sistemática de 
literatura 

 

(4) Revisão 
exploratória de 

literatura selecionada 
em (3). 

       
Pesquisa de Campo - Práticas para apropriação de UX e métodos ágeis - PME 
       

Estratégia para apropriação de UX e métodos ágeis - PME 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
 

Os métodos de cada etapa serão detalhados nos capítulos subsequentes. 

 

1.4 Organização do trabalho 

 

Uma vez apresentado o capítulo introdutório, a partir de então se observa a seguinte 

estrutura deste trabalho: o Capítulo dois apresenta práticas recomendadas por modelos de 
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maturidade, estratégias e frameworks relacionados à integração do design da experiência com 

metodologias ágeis estudadas na literatura; analisa desafios e recomendações em melhorias de 

processo de desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas e por fim, 

apresenta os trabalhos relacionados, contribuições e a lacuna a ser explorada por esta tese; os 

Capítulo três apresenta o método da pesquisa, o Capítulo quatro apresenta os resultados 

estudo da adoção de práticas do design da experiência a partir da pesquisa de campo com 

praticantes de UX e ágil e a importância de uma estratégia que atenda este contexto; o 

Capítulo cinco apresenta a proposta de estratégia para inclusão de práticas do design da 

experiência para apropriação do design de experiência de pequenas e médias empresas que 

adotem metodologias ágeis; e por fim, o Capítulo seis apresenta as conclusões e trabalhos 

futuros. 
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 2 DESIGN DE EXPERIÊNCIA EM MÉTODOS ÁGEIS PARA PEQUENAS E 

MÉDIAS DE EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE  

 

Este capítulo explora o estudo de práticas para integração do design da experiência, 

métodos ágeis e as restrições específicas do cenário de pequenas e médias empresas, para que 

se possa compreender o fenômeno da apropriação de práticas do design da experiência nestes 

contextos. 

A seção 2.1 apresentados conceitos teóricos introdutórios de UX, métodos ágeis e 

PME. A seção 2.2 apresenta as práticas recomendadas nos principais modelos de maturidade 

em design de experiência publicados. As seções 2.3 e 2.4 descrevem práticas, técnicas e 

artefatos de frameworks e estratégias na integração do design da experiência do usuário e 

métodos ágeis. A seção 2.5 apresenta uma análise da integração de modelos de maturidade e 

metodologias ágeis. A seção 2.6 apresenta os desafios em iniciativas de melhorias de software 

em pequenas e médias organizações. e, por fim, as seções 2.7 e 2.8 destacam os trabalhos 

relacionados a esta pesquisa e as lacunas identificadas. 

 

2.1 Introdução 

 

A evolução de tecnologias, domínios e interfaces de dispositivos computacionais 

levou à inclusão de um número maior de usuários, cujo perfil é diversificado em aspectos 

como: socioeconômico, cultural, idade, necessidades especiais e experiência em usar as 

tecnologias (SHARP; ROGER; PREECE, 2011). Estes usuários, apesar de dependerem da 

utilização destas tecnologias para diferentes serviços bancários, redes sociais, programas 

assistenciais, acesso à plataforma de ensinos, nem sempre se sentem confortáveis e satisfeitos 

ao utilizá-las (BARBOSA; SILVA, 2010, SHARP; ROGER; PREECE, 2011). Uma série de 

disciplinas evoluiu para cumprir o desafio do design de produtos que proporcionem melhor 

qualidade de uso, medida não apenas por sua eficiência e eficácia, mas por muitos outros 

aspectos, tais como: facilidade de aprendizagem; exploração; conforto no uso; acessibilidade; 

satisfação; incluindo ainda aspectos estéticos e até mesmo emocionais (SHARP; ROGER; 

PREECE, 2011). Algumas das disciplinas que estudam e propõem métodos relacionados a 

design de interação são: usabilidade, interação humano-computador, design de interação, 

design centrado no usuário e experiência do usuário (SHARP; ROGER; PREECE, 2011). 

Neste trabalho, adota-se a definição de Brown, em que o termo design de experiência é usado 

para processos e práticas que visam um design que realmente atenda às reais necessidades dos 
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usuários, com foco nas interações e no uso do produto (BROWN, 2012). Pesquisa realizada 

por Ibargoyen, Szostak e Bojic demonstra como para profissionais e estudantes das diversas 

áreas mencionadas esses conceitos e disciplinas estão inter-relacionados e, às vezes, podem 

até convergir (IBARGOYEN; SZOSTAK; BOJIC, 2013). Os termos de usabilidade (atributo 

de qualidade de uso) e design centrado no usuário (foco e intensa participação de usuário) 

também são usados para manter a terminologia e compreensão de modelos de maturidade 

estudados nas seções posteriores. 

Bevan (2008) avalia como práticas do design da experiência integradas no ciclo de 

desenvolvimento podem promover o sucesso, reduzindo riscos no processo de engenharia de 

software. O autor identifica as seguintes áreas onde práticas de design da experiência podem 

ser aplicadas: 1) vislumbrar oportunidades de negócio, 2) identificar o escopo de um sistema, 

3) entender a necessidade do usuário, o contexto de uso, requisitos de usabilidade, as tarefas e 

opções de design, 4) identificar requisitos e restrições do contexto de uso, de infraestrutura e 

relacionados aos perfis de usuários, 5) identificar soluções de arquitetura com relação aos 

aspectos humanos, hardware, software, 6) planejar o ciclo de desenvolvimento com relação a 

riscos, envolvimento do usuário, aquisições e recursos humanos, e 7) avaliar, planejar e 

executar riscos. Desta forma, observa-se a importância estratégica da adoção destas práticas 

para as organizações desenvolvedoras de produtos de software. 

A formalização de métodos, ferramentas e técnicas em experiência de usuário têm 

sido alvo de estudos recentes em projetos de grupos de pesquisa como das organizações 

Usability Professional Association (UPA), Human Factors e do grupo de pesquisa Towards 

the MAturation of Information Technology USability Evaluation (MAUSE). Os resultados 

têm como objetivo que profissionais possam se beneficiar de uma base de conhecimento que 

inclui além da conceituação mais formal da área, métodos, ferramentas, técnicas e suas 

aplicabilidades; pontos positivos e limitações; e estudos de casos da indústria (UXPA, 2016; 

STRAUB et al., 2009; LAW et al., 2009; SWARD; MACARTHUR, 2007). Estes estudos 

reforçam a importância da adoção das práticas nas organizações para que este conhecimento 

dos métodos possa não apenas ser operacional, mas tácito e estratégico.  

Pesquisa realizada pela organização Human Factors International, em 2009, com 

1123 respondentes, envolvendo diversos países, identifica a importância crescente do design 

de experiência, a necessidade de maturação dos processos de integração ao ciclo de 

desenvolvimento de produtos e a importância estratégica para o negócio (STRAUB et al., 

2009). Nesta pesquisa, evidencia-se que as atividades de pesquisa e design em usabilidade são 

requeridas não somente da concepção ao desenvolvimento do produto, mas também na 
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definição de critérios de sucesso, na garantia da qualidade do produto, em métricas de 

melhoria contínuas que possam contribuir para o sucesso, portanto, da organização (STRAUB 

et al., 2009). 

Por outro lado, a preocupação com a qualidade no desenvolvimento de software 

levou a academia a elaboração de modelos de maturidade que, hoje, são referências mundiais 

de melhores práticas para certificações em processos de escolha de fornecedores e no 

desenvolvimento de sotwares de missão críticas (SEI, 2010). 

Também com a preocupação na qualidade do processo de desenvolvimento de 

software e como resposta às demandas de um mercado que também buscava agilidade e 

custos reduzidos nesses processos, a última década foi marcada pela crescente utilização de 

metodologias ágeis (VERSIONONE, 2008; VERSIONONE, 2012; VERSIONONE, 2014; 

VERSIONONE, 2015; VERSIONONE, 2016). 

Um dos pontos de destaque das metodologias ágeis consiste em permitir melhor 

gestão do escopo, especialmente quando o mesmo é apenas parcialmente conhecido no início 

do projeto - fator que tem sido apontado como cada vez mais constante em projetos de 

desenvolvimento - e especialmente crítico como fator de sucesso (COCKBURN, 2001). 

Outros princípios norteadores, traduzidos em várias metodologias ágeis, pregam: 

maior envolvimento do cliente, tanto na elicitação, como na priorização e validação do 

produto; redução nos ciclos de entrega; foco na comunicação, na integração e no 

empoderamento da equipe de desenvolvimento (BECK, 2005). 

Dyba e Dingsøyr (2008) publicaram uma extensa revisão da literatura sobre 

metodologias ágeis. Dentre os pontos fortes para a adoção destas metodologias, os autores 

destacam a maior adaptação e até incentivo às mudanças frequentes dos requisitos funcionais 

e técnicos. Outra característica essencial é a entrega frequente, que permite, não somente 

atender às demandas do mercado mais agilmente, mas também evita um problema na 

modelagem tradicional que é o risco de entregar algo que não atende a expectativa pela 

dificuldade de "visualizar e experimentar" o que está sendo construído. 

São comprovados os benefícios da adoção de metodologias ágeis em diversas 

organizações, de forma que a utilização tem sido crescente em empresas e projetos de 

diferentes portes (VERSIONONE, 2016). 

Scrum tem sido apontada como uma das metodologias mais adotadas no Brasil e no 

mundo em cenários ágeis (VERSIONONE, 2016). Tem como ponto forte o planejamento e 

gerenciamento de projetos em situações em que o escopo e requisitos do projeto são somente 

parcialmente conhecidos e em ciclos mais curtos de execução, permitindo uma gestão mais 
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eficaz dos fatores comumente apontados como críticos para o sucesso de um projeto. Outros 

benefícios da adoção reportados são a produtividade do time e a visibilidade do projeto 

(COHN, 2009).  

Como limitações dos métodos ágeis, autores destacam a pouca importância atribuída 

à inclusão de práticas do design da experiência do usuário, o que tem levado diversos 

pesquisadores a proporem soluções mais específicas e complementares que endereçem esta 

questão (BARBOSA, 2008; DASILVA et al., 2011; SY, 2007). 

O estudo da adoção conjunta de métodos ágeis e modelos de maturidade, de forma a 

compreender esse fenômeno, foi realizado através de revisão sistemática de literatura 

publicada em (SELLERI et al., 2014a). 

Outra questão que desperta interesse da comunidade de software, se refere a 

propostas que sejam expecíficas para organizações de menor porte. Pino, Garcia e Piattini 

(2008) evidenciam em seu estudo que estas compõem a grande maioria das organizações de 

software em diversos países. Pesquisas do IBGE (2001) e do SEBRAE (2014) também 

comprovam a importância destas organizações comerciais e de serviços na geração de postos 

de trabalho e renda. 

O estudo do IBGE (2003) descreve as características das micro e pequenas empresas, 

onde destacamos: baixa intensidade de capital; altas taxas de natalidade e de mortalidade; 

demografia elevada; forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão 

de obra ocupada nos negócios; poder decisório centralizado; utilização de mão de obra não 

qualificada ou semiqualificada; baixo investimento em inovação tecnológica. 

A classificação de porte de empresa adotada pelo BNDES desde 2010, que é 

aplicável a todos os setores da economia, está resumida no Quadro 1 (2) a seguir e será 

utilizada nesta pesquisa. 

 
Quadro 1 (2)- Classificação do porte das empresas pelo BNDES 

 
Classificação do porte da empresa 

Classificação Receita operacional bruta anual 
Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 
Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 
Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 
Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 
Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

 
Fonte: BNDES (2010) 

 
 



23 

2.2 Maturidade em design de experiência do usuário 

 

Esta etapa da pesquisa consiste no estudo de modelos de maturidade e estratégias de 

institucionalização relacionadas ao domínio do Design de Experiência do Usuário (UX). O 

objetivo desta etapa é o detalhamento das práticas que devem ser gerenciadas e realizadas, no 

processo de apropriação do design da experiência, propostas por estes modelos.  

O apêndice A relaciona os trabalhos que foram selecionados da revisão exploratória 

de literatura nesta etapa da pesquisa. Os resultados estão descritos a seguir: 

 

2.2.1 Modelo de Maturidade de Earthy 

 

Um dos primeiros modelos publicados relacionados com o estudo de práticas e 

aferição da maturidade do processo de desenvolvimento centrado no usuário foi proposto por 

Earthy em 1998 (EARTHY, 1998). O modelo de Earthy utiliza normas e modelos de 

maturidade em design centrado no usuário e usabilidade que foram significativos na época. 

Os principais são: Flanaghan’s Usability Leadership Scale (FLANAGHAN, 1995), 

Sherwood-Jones’ Total System Maturity Model (SHERWOOD-JONES, 1995) e ISO 13407 

(ISO 13407:1999).  

Um checklist com conjuntos de práticas gerenciais, associadas a cada um dos 

estágios de maturidade na integração do desenvolvimento de software, permite aferir o nível 

de uma determinada organização e nortear a evolução. A escala contém seis níveis de 

maturidade definidos por atributos (EARTHY, 1998). 

Cada atributo é verificado por meio de práticas de gerenciamento que propiciam 

analisar a expertise da equipe, utilização de métodos e ferramentas de design centrado no 

usuário e alinhamento com os objetivos estratégicos da organização. Um formulário é 

fornecido para que esta verificação seja realizada. Está em consonância com o ISO 

15504:2000, que define a avaliação de processos de desenvolvimento de software (EARTHY, 

1998). 

As práticas definidas neste modelo estão relacionadas no quadro comparativo que 

será apresentado a seguir. 
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2.2.2 ISO 13407/1999, 18529/2000 e ISO 9241-210/2010 

 

Uma referência na indústria e na academia, em se tratando de design centrado no 

usuário, são as normas ISO 13407/1999, 18529/2000, revisada em 2010 e a ISO 9241/2010. 

A ISO 13407 descreve o design centrado no usuário e suas atividades essenciais como: a 

compreensão do contexto de uso, de requerimentos de usuário e da organização; a produção; e 

avaliação dos designs.  

A ISO 18529 complementa e evolui a ISO 13406 na especificação, avaliação e 

melhoria do processo de design centrado no usuário (ISO 18529, 2000).  

O trabalho de Earthy, Jones e Bevan faz uma análise dos benefícios que as normas 

proporcionaram na indústria e academia. São citados: a integração com modelos de 

engenharia de software, a promoção de pesquisas empíricas, o fomento de disciplinas 

acadêmicas e de capacitações relacionadas ao tema e, por fim, o reconhecimento dos 

profissionais do design centrado no usuário (EARTHY; JONES; BEVAN, 2001). 

A norma ISO 9241-210 lançada em 2010 faz uma revisão das práticas de design 

centrado no usuário com seis princípios-chave mais adequados ao contexto atual: o design 

deve ser baseado em um entendimento explícito de usuários, tarefas e ambientes; os usuários 

devem ser envolvidos em todo o ciclo de desenvolvimento desde a concepção até o pós-

entrega; o projeto deve ser conduzido e refinado por avaliações contínuas centradas nas 

necessidades do usuário; o processo deve ser iterativo; o projeto deve abordar aspectos que 

almejam criar uma satisfação da experiência do usuário; e, o time responsável dever incluir 

habilidades e perspectivas multidisciplinares. 

 

2.2.3 Estudos experimentais em cenários industriais 

 

Jokela et al. (2001) apresenta uma revisão da literatura sobre os modelos de medição 

de usabilidade incluindo as normas ISO e modelos específicos desenvolvidos em cenários 

industriais e acadêmicos. Eles analisam a utilização destes modelos em cinco cenários 

industriais. Os autores categorizam os principais temas abordados, nesses modelos, em três 

eixos: infraestrutura, o desempenho do design e o alinhamento à estratégia dos negócios 

(JOKELA et al., 2001).  

Em 2010, em nova análise dos diferentes modelos existentes, Jokela (2010) conclui 

que, para que os modelos se tornem úteis e válidos é importante que: a documentação seja 

mais detalhada facilitando a compreensão e utilização por empresas com diferentes portes e 
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níveis de experiência; mais pesquisas empíricas realizadas; que haja definição das relações 

destes modelos com padrões como o CMMI. Além disso, ele salienta que a língua em que 

alguns são escritos é uma limitação (alguns dos modelos foram escritos em alemão e japonês), 

o que torna difícil o acesso para os pesquisadores e especialistas de outros países. 

 

2.2.4 Jakob Nielsen 

 

Em 2006, Jakob Nielsen, com base na experiência de seu grupo de consultores em 

diversas empresas em relação ao suporte, treinamento e consultoria em usabilidade e design 

centrado no usuário (UCD), apresentou um modelo que tem dois ciclos principais. O primeiro 

define os níveis de integração de usabilidade em empresas de desenvolvimento de software, 

em que a usabilidade é uma cultura não usual. Nestes níveis, iniciativas ad-hoc de design 

centrado no usuário evoluem para definição e estabelecimento de um processo de integração 

no ciclo de desenvolvimento (NIELSEN, 2006a).  

O segundo ciclo descreve empresas mais maduras e centradas no usuário. De acordo 

com o autor e consultor, geralmente as empresas levam cerca de seis anos para serem capazes 

de atingir este segundo nível de maturidade. Neste segundo ciclo de maturidade, a pesquisa do 

usuário se torna mais proeminente; há o uso mais intenso de métricas de usabilidade 

quantitativas; as organizações começam a investir em coletar e gerenciar as lições aprendidas; 

são estabelecidas diretrizes e padrões de projeto; e a organização se torna evangelizadora no 

que diz respeito ao valor da usabilidade (NIELSEN, 2006b). 

 

2.2.5 Gestão estratégica da experiência do usuário 

 

Em 2007, David Sward e Gavin Macarthur descreveram um modelo que amplia a 

visão da maturidade de uma organização para além de processos e atitudes gerenciais para o 

design centrado no usuário.  

Esta visão enfatiza a importância estratégica da experiência do usuário, que permite a 

vantagem competitiva gerida, de forma sustentável, em cenários de negócios (SWARD; 

MACARTHUR, 2007).  

Sean Van Tyner relata que toda organização deveria realizar uma gestão cuidadosa 

da experiência do usuário, uma vez que a adoção, retenção, fidelização e receita dependerá da 

forma como esta é gerida. Ele estabelece um modelo que representa cinco níveis de evolução 
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da gestão da experiência do usuário em um processo integrado em toda a organização e com 

métricas que possam controlar a experiência e melhoria contínua (TYNER, 2007).  

Em 2012, Tomer Sharon salientou que nas organizações que realmente acreditam na 

importância da investigação sobre a experiência do usuário, estas práticas são utilizadas para 

os clientes internos e externos (SHARON, 2012). 

No entanto, os trabalhos citados, nesta subseção, não possuem detalhamento 

suficiente para serem adotados como referência em iniciativas de melhorias no 

estabelecimento de processos de design da experiência do usuário. 

 

2.2.6 Estratégia de institucionalização - Human Factors International 

 

A estratégia de Schaffer e Lahiri de 2004 estabelece dimensões e práticas essenciais 

no processo de design centrado no usuário. Diferencia-se dos demais por não estar definido 

em áreas de processo, objetivos e práticas, mas tem como objetivo nortear, através da 

definição de dimensões, a estratégia a ser criada por uma organização para este processo de 

maturação. 

Define as seguintes dimensões: estratégia bem definida e formalizada; um processo 

que integre a experiência do usuário à engenharia de software; padrões de design corporativo 

e uma base de conhecimento de casos de sucesso; formação continuada dos profissionais que 

proporcionem conhecimentos avançados de UCD e, de preferência, certificado por uma 

instituição habilitada na qual se recomenda incluir não apenas o staff que desenvolve a 

experiência do usuário, mas gerentes e executivos nas empresas; e, por fim, a empresa deve 

ter um orçamento dedicado às atividades de UCD (SCHAFFER; LAHIRI, 2004).  

A organização, presidida por Schaffer, Human Factors International, realiza 

periodicamente diagnósticos de companhias no que diz respeito às atividades de design 

centrado no usuário utilizando este modelo (STRAUB; PATEL; BUBLITZ; BROCH, 2009). 

Em 2013, o modelo de maturidade foi revisto. Divididas nas quatro categorias 

anteriores – estratégias, infraestrutura, educação e treinamento e staff –, as dimensões foram 

revisadas incluindo métricas e melhoria contínua e considerando a diversidade e 

complexidade do ecossistema atual de design (SCHAFFER; LAHIRI, 2013).  
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2.2.7 Análise comparativa dos modelos de maturidade e estratégias de institucionalização do 

design da experiência 

 

Esta etapa da revisão exploratória de literatura consistiu do estudo de modelos de 

maturidade relacionados ao design da experiência do usuário de forma a identificar as 

melhores práticas e recomendações do design da experiência do usuário, para adoção em uma 

organização.  

O Quadro 2 (2) traz uma análise comparativa dos modelos de maturidade analisados 

nas seções 2.2.1 a 2.2.6. Foram analisadas as características citadas por Jokela (2010) como 

essenciais para ampliar a adoção de modelos de maturidade do design de experiência no 

cenário mundial. São elas: diagnóstico das práticas realizadas pela organização comparando-

as com práticas de referência para que se possa planejar o processo de maturidade; 

alinhamento com outros modelos de maturidade de referência; e o nível de detalhamento da 

documentação e das práticas. 

  
Quadro 2 (2)- Análise de modelos e estratégias de institucionalização de UX (continua) 

 

Ano Autor/Nome 
Modelo 

Nível 
Maturidade 

Define 
Práticas 

Alinhado 
à Modelos  

de  
Referência 

Documentação 
Detalhada 

Pontos Fortes 
e Comentários 

19
98

 

Ea
rth

y 

Si
m

 

Si
m

 ISO 
13407, 
ISO 
15504. 

Si
m

 

Um escala 
detalhada de 
níveis de 
maturidade.  
 

20
00

 

IS
O

 1
85

29
 

Si
m

 

Si
m

 ISO 
15504, 
CMM and 
CMM-SE. 

Si
m

. 

Apresenta 
detalhadamento 
das práticas 
recomendadas. 
Modelo 
Formal. 

20
06

 

Ja
ko

b 
N

ie
ls

en
 

Si
m

 

Si
m

 

N
ão

 c
ita

do
 

N
ão

 Experiência da 
organização na 
área de UX.  

20
09

 

H
FI

 

Si
m

 

Si
m

 

N
ão

 c
ita

do
 

Si
m

 

Definido pela 
HFI que possui 
vasta 
experiência em 
UX. 

20
07

 

Sw
ar

d 
an

d 
M

ac
A

rth
ur

 

Si
m

 

Si
m

 

N
ão

 

Si
m

 

Enfatiza a 
importância 
estratégica da 
experiência do 
usuário.  

 



28 

Quadro 2 (2)- Análise modelos e estratégias de institucionalização de UX (continuação) 
 

Ano Autor/Nome 
Modelo 

Nível 
Maturidade 

Define 
Práticas 

Alinhado 
à Modelos  

de  
Referência 

Documentação 
Detalhada 

Pontos Fortes e 
Comentários 

20
10

 

Fe
ijo

 

Si
m

 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 

Enfatiza a 
importância 
estratégica da 
experiência do 
usuário.  

20
10

 

Ty
ne

r 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 

N
ão

 

Enfatiza a 
importância 
estratégica da 
experiência do 
usuário.  

20
12

 

Sh
ar

on
 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 

N
ão

 

Enfatiza a 
importância 
estratégica da 
experiência do 
usuário.  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
O Quadro 3 (2) apresenta as dimensões e práticas que foram identificadas no estudo 

da estratégia da Human Factors Institute (H.F.I.) e relaciona-as aos demais modelos de 

maturidade apresentados na seção 2.4.  

A estratégia da H.F.I. foi usada como referência pela sua adoção abrangente no 

escopo mundial, como mostra a pesquisa publicada por Straub et al. (2009). 

 

Quadro 3 (2)- Dimensões para institucionalização de UX (continua) 
 

Dimensão Fonte Teórica Comentários 

Suporte dos altos 
níveis gerenciais 
às práticas de 
UX 

Nielsen (2006) , 
Feijo (2010), Tyner 
(2010), Sharon 
(2012) e Human 
Factors Institute 
(2004 e 2013) 

Apesar dos outros modelos de maturidade deste estudo não citarem 
explicitamente práticas associadas ao suporte/patrocínio dos altos 
níveis gerenciais, estão contidas práticas de planejamento do 
processo de UX. Como exemplo de práticas: a ISO 18529 propõe a 
representação de todas as partes interessadas; planejar e assegurar o 
envolvimento do usuário durante todo o ciclo e ainda, que estas 
práticas sejam valorizadas na organização ("champion HCD"). 

Consultoria 

Nielsen (2006) e 
Human Factors 
Institute (2004 e 
2013) 

Os modelos de maturidade citados na coluna anterior foram 
definidos por organização de consultoria e são modelos que 
apresentam aspectos mais operacionais o que justifica a inclusão e 
valorização das práticas de consultoria. Outros modelos estudados 
não citam esta dimensão. 
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Quadro 3 (2)- Dimensões para institucionalização de UX (continuação) 
 
Dimensão Fonte Teórica Comentários 

Infraestrutura - 
recursos financeiros Todos 

Os modelos estudados contêm práticas para planejamento de 
recursos de UX. Neste estudo, destacamos cada aspecto de 
infraestrutura que devem ser contemplados em estratégias que 
promovam institucionalização de UX. O modelo HFI foi 
utilizado como referência neste sentido. Foram destacados os 
aspectos: recursos financeiros, recursos humanos, capacitações, 
equipamentos, locais e ferramentas. 

Infraestrutura - 
recursos humanos, 
capacitações, 
equipamentos, locais e 
ferramentas  

Todos Descrito acima. 

Infraestrutura/Process
o - padrões, templates, 
guias e base de 
conhecimento 

Nielsen (2006) e 
Human Factors 
Institute (2004 e 
2013) 

Os modelos em suas versões recentes, incluindo o CMMI, 
enfatizam o reuso como prática essencial. No caso de UX, 
construção de padrões, templates, guias de estilo e uma base de 
conhecimento de casos de sucesso e de lições aprendidas são 
destacados em Nielsen e em HFI.  

Processo - participação 
dos usuários em todo o 
ciclo de 
desenvolvimento da 
concepção à pós-entrega 

Todos 
Os modelos estudados, desde as versões iniciais, contemplam 
as práticas relacionadas a esta dimensão como essenciais em 
UX. 

Processo - levantamento 
dos perfis de usuários, 
tarefas e contextos 

Todos 
Os modelos estudados, desde as versões iniciais, contemplam 
contemplam as práticas relacionadas a esta dimensão como 
essenciais em UX. 

Processo - 
inspeção/avaliação do 
produto frequente 

Todos 

Os modelos estudados, desde as versões iniciais, contemplam 
contemplam as práticas relacionadas a esta dimensão como 
essenciais em UX. As versões mais recentes da ISO destacam o 
aspecto iterativo do design e as avaliações frequentes durante o 
ciclo de desenvolvimento. 

Melhoria contínua UX 
- Coleta, análise e 
divulgação das métricas 
de UX 

Nielsen (2006) , 
Feijo (2010), Tyner 
(2010), Sharon 
(2012) e HFI(2004 
e 2013) 

Os modelos mais recentes explicitam a importância das 
métricas. Nielsen reforça a importância. Não somente como 
um processo de melhoria contínua do produto e do processo, 
mas também como uma motivação para que o processo de 
institucionalização ocorra. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
A seção 2.2 tem com o objetivo complementar a análise das melhores práticas 

utilizadas na apropriação de UX prescritas na literatura. Nesta etapa, o estudo foi realizado, 

através de pesquisa exploratória, analisando frameworks e estratégias relacionadas ao 

processo de desenvolvimento na adoção integrada do design de experiência do usuário e 

metodologias ágeis.  
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2.3 Práticas de Design da experiência do Usuário no Desenvolvimento de Software 
 

Frameworks e estratégias descrevem práticas, técnicas e artefatos relacionados ao 

processo de desenvolvimento. Podem ser úteis como referências para o estabelecimento do 

processo da organização que, em modelos de maturidade, estão associados a quando as 

práticas no ciclo de desenvolvimento não são mais realizadas de forma ad-hoc e, portanto, 

têem resultados mais gerenciáveis, satisfatórios e efetivos.  

Assim, podem auxiliar o processo de institucionalização das práticas do ciclo de 

desenvolvimento de software dos diversos projetos da organização. 

Esta etapa da pesquisa, portanto, envolveu o estudo de frameworks e estratégias 

relacionadas à integração de metodologias ágeis e o design da experiência do usuário. O 

objetivo desta etapa consistiu no detalhamento das práticas que devem ser gerenciadas e 

realizadas no ciclo de desenvolvimento de software, assim como técnicas e artefatos que 

possam auxiliar os desafios inerentes a estes contextos. 

Este estudo tem como bases revisões sistemáticas de literatura realizadas por Salah e 

Paige (2012), Dasilva et al. (2011) e complementadas por pesquisas mais recentes (BROWN, 

2013; GOTHELF; SEIDEN, 2013; RATCLIFFE; MCNEILL, 2013; NODDER; NIELSEN, 

2014). 

As práticas foram organizadas nas categorias pesquisa/coleta de dados, 

ideação/design colaborativo, inspeção/validação/testes, conforme também prescrito em 

Dasilva (2012). 

Algumas práticas não se referem a uma etapa específica mas sim a princípios 

norteadores inerentes do design da experiência e de desafios próprios à integração com 

métodos ágeis. Esta análise destaca estas práticas em seção específica. 

Todas as práticas selecionadas destes estudos estão descritas nas subseções a seguir. 

O apêndice A relaciona os trabalhos que foram selecionados da revisão de literatura como 

bases teóricas para estas práticas. 

 

2.3.1 Pesquisa/ coleta de dados 

 

Na pesquisa/coleta de dados, o primeiro aspecto se refere à importância da definição, 

validação e implementação de requisitos contemplarem não somente as funcionalidades que 

serão criadas/mantidas em um determinado produto de software, mas entenderem os atores 

que interagem com o sistema, sob o aspecto da diversidade em relação às necessidades de 



31 

interação, incluindo, inclusive, aspectos de acessibilidade. Esta diversidade de atores deve ser 

contemplada não somente na etapa de coleta, mas na ideação, design, inspeção e validação 

dos produtos.  

Esta prática faz parte das recomendações da ISO 9241-210 (2010) e sua importância 

é atestada na literatura nos diversos modelos de maturidade que estudam o design centrado 

em usuários mencionados na seção 2.1.  

Nos cenários ágeis, há desafios inerentes ao ciclo curto em que o desenvolvimento é 

realizado (SALAH; PAIGE, 2012). Os desafios citados no estudo incluem: a falta de tempo 

para a pesquisa, falta de definição clara quanto à importância dos requisitos de UX nas 

metodologias ágeis e a compreensão que nem sempre o cliente representa o usuário final com 

relação à seus requisitos específicos de interação.  

Para que estes desafios possam ser cumpridos, técnicas e artefatos propostos, nestes 

contextos de adoção conjunta de UX e metodologias ágeis, serão discutidos em seções 

posteriores.  

 A segunda prática essencial que faz parte das recomendações da ISO 9241-210 

(2010) e dos modelos estudados em 2.1 consiste da importância da pesquisa/coleta, de 

requisitos contemplarem as tarefas realizadas, aspectos de contexto, como: dispositivos 

utilizados, ambiente (luminosidade, ruído, movimento) e outros aspectos que podem 

influenciar a interação e que devem ter respostas adequadas no design. Técnicas e artefatos 

que possam ser utilizadas nessas práticas e que se adequem às metodologias ágeis serão 

discutidos na seção 2.4. Um aspecto que deve ser destacado é que incluir o cliente no ciclo de 

desenvolvimento de software nem sempre está diretamente relacionado a contemplar os 

requisitos de interação que estão relacionados a contextos da aplicação.  

De forma a garantir que os requisitos definidos na etapa de pesquisa, sejam 

implementados de forma satisfatória, a seção 2.3.3 discute aspecto complementar que consiste 

em que estes requisitos relacionados à UX façam parte dos critérios de aceitação do sistema, 

assim como que estes aspectos estejam relacionados às demais etapas de desenvolvimento. 

 

2.3.2 Ideação e design 

 

Um aspecto destacado na literatura de adoção conjunta de metodologias ágeis e 

práticas de UX é o estímulo à colaboração no design da solução. Técnicas e artefatos que 

permitam compartilhar ideias e, sempre que possível, a construção colaborativa são 
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recomendados por Brown (2013); Dasilva et al. (2011); DaSilva (2012); Gothelf; Seiden 

(2013); Patton (2005); Ratcliffe; Mcneill (2013).  

O aspecto da composição de times multidisciplinares e da construção cooperativa 

realizada com diferentes visões e background são princípios de metodologias ágeis e 

especialmente importantes quando relacionado ao design da experiência como já atestado por 

Dasilva et al. (2011); Dasilva (2012); Ferreira et al. (2007); Ferreira et al. (2007a); Lee; 

Mccrickard (2007); Salah; Paige (2012); Salah (2013).  

Outra prática citada na literatura consiste: em estimular o design em pares que, 

trazem benefícios como promover mais eficiência, qualidade, colaboração e 

compartilhamento de conhecimentos. Os pares podem ser formados com outros designers, 

analistas de negócio ou membros do time (BROWN, 2013; DASILVA et al., 2011; 

GOTHELF; SEIDEN, 2013; RATCLIFFE; MCNEILL, 2013).  

Os métodos ágeis estimulam, sempre que possível, que todo o time esteja no mesmo 

local de forma a facilitar as técnicas prescritas como os quadros que comunicam rapidamente 

o status do projeto, as reuniões diárias, os designs pareados, entre outras (DASILVA et al., 

2011; COCKBURN, 2001; COHN, 2009; SALAH; PAIGE, 2012; SCHWABER e 

SUTHERLAND; 2013). 

No entanto, isto nem sempre é possível e, portanto, vídeoconferências, ferramentas 

que permitam a colaboração dos artefatos são usadas, por exemplo, quando os times estão 

distribuídos (PERES et al., 2011).  

BROWN (2013) sugere que a co-locação, mesmo que só de parte da equipe, de parte 

do tempo ou de etapas iniciais do sprint são estratégias em projetos utilizando metodologias 

ágeis onde os prazos curtos e a gestão eficiente de mudanças nos requisitos são princípios 

importantes. Técnicas e artefatos apropriados para estas práticas serão discutidos em 2.6.  

 

2.3.3 Inspeções e testes 

 

Diversas propostas da literatura reportam que as inspeções devem ser estimuladas 

durante todo o ciclo em protótipos em papéis ou de maior fidelidade, mock-ups e storyboards 

envolvendo o time multidisciplinar que pode ser composto de desenvolvedores, designers, 

product owner, representantes de usuários ou usuários finais. Desta forma, as validações do 

design do produto são feitas durante o ciclo de construção (BEYER et al., 2004; BEYER, 

2010; DASILVA et al., 2011; DÜCHTING et al., 2007; FEDEROFF, 2008; HUDSON, 2003; 

HUSSAIN et al., 2008; HUSSAIN et al., 2008a; HUSSAIN et al., 2009; MESZAROS; 
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ASTON, 2006; MILLER, 2005; NAJAFI; TOYOSHIBA, 2008; UNGAR, 2008; 

WOLKERSTORFER et al., 2008). Mais detalhes sobre as técnicas e artefatos necessários 

para esta prática serão descritos na seção 2.4. 

Testes formais são mais difíceis de serem executados nos ciclos curtos prescritos em 

métodos ágeis (DASILVA et al., 2011). Os testes com os usuários, mesmo assim, podem ser 

estimulados com técnicas como a guerilla, por exemplo. 

 

2.3.4 Princípios e práticas norteadoras nos desafios com a integração com métodos ágeis 

 

Algumas práticas não se referem a uma etapa específica do ciclo de 

desenvolvimento, mas sim a princípios norteadores inerentes aos desafios próprios da 

integração do design da experiência com métodos ágeis. Estes aspectos serão destacados nesta 

seção. 

Uma característica chave em metodologias ágeis são os ciclos curtos. Este aspecto 

traz desafios relacionados à pesquisa, design e avaliação de soluções que são discutidos na 

revisão de literatura em Dasilva et al. (2011) e Salah e Paige (2012) como já descritos 

anteriormente.  

Os ciclos curtos propiciam que produto seja refinado sucessivamente até o final do 

projeto. Destes ciclos, três momentos são destacados em Dasilva et al. (2011), Salah e Paige 

(2012) e Brown (2013). 

§ O primeiro ciclo (ciclo N-1) ou sprint zero, em que a visão do produto deve ser 

estabelecida e a primeira versão backlog do produto será construída; 

§ O ciclo seguinte (ciclo N) é onde o processo de construção do produto se inicia; 

§ E, dependendo do contexto do projeto, o ciclo N+1 representa um ciclo pós-

entrega, na qual validações da experiência do usuário podem ser realizadas. 

Outro aspecto chave, nos cenários de metodologias ágeis, consiste da importância de 

estabelecer uma visão do produto que permita esclarecer os principais objetivos e nortear as 

principais decisões de design no primeiro ciclo (BROWN, 2013; GOTHELF; SEIDEN, 2013; 

RATCLIFFE; MCNEILL, 2013). Este aspecto se relaciona ao desafio da pesquisa de 

requisitos de interação em se adequar aos ciclos reduzidos de métodos ágeis. Não sendo 

possível uma pesquisa detalhada de requisitos no primeiro momento, o refinamento dos 

requisitos e do backlog deva ser realizado durante os vários sprints ou ciclos do projeto. 
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(JOKELA; ABRAHAMSSON, 2004; SY, 2007; DASILVA et al., 2011; SALAH; PAIGE, 

2012). 

A visão global, construída de forma compartilhada aumenta as chances de o design 

atender aos aspectos mais importantes do negócio; possibilita a redução do retrabalho; 

facilidade na integração e nas decisões que envolvam aspectos conflitantes entre 

desenvolvedores, designers ou outros atores envolvidos. Pode ainda ser complementada por 

artefatos que permitam compreender a estrutura principal do design do produto (DASILVA et 

al., 2011; SALAH; PAIGE, 2012). 

Aspectos chave reportados em pesquisas de integração de UX com métodos ágeis 

que são relevantes para a seleção de técnicas e artefatos são: tempo, granularidade e a 

apresentação (SY, 2007; SY; MILLER, 2008). O aspecto tempo se refere à atenção aos prazos 

para execução sincronizada com os ciclos curtos das metodologias ágeis. A granularidade se 

refere a dividir os elementos de design nas iterações curtas, sem, no entanto, perder a visão 

global do produto. Por fim, a apresentação e os artefatos utilizados devem ser concisos, 

objetivos, facilitar a colaboração dos principais aspectos a serem observados em cada 

momento (SY, 2007; SY; MILLER, 2008). 

Como já mencionado anteriormente, diversas pesquisas recomendam o sprint zero 

em que os principais aspectos da pesquisa podem ser definidos antes do projeto de 

desenvolvimento iniciar, sempre com o cuidado e o desafio de se adequar aos prazos de 

metodologias ágeis (ADIKARI; MCDONALD; CAMPBELL, 2009; CHAMBERLAIN; 

SHARP; MAIDEN, 2006; DETWEILER, 2007; FERGUSON, 2007; FERREIRA; NOBLE; 

BIDDLE, 2007a; KROHN; KNDSMÜLLER; HERCZEG, 2009; LEE; MCCRICKARD, 

2007; HODGETTS, 2005; HUDSON, 2003; JOKELA; ABRAHAMSSON, 2004; KROHN; 

KNDSMÜLLER; HERCZEG, 2009; KOLLMANN; SHARP; BLANDFORD, 2009; 

MESZAROS; ASTON, 2006; NAJAFI; TOYOSHIBA, 2008; WILLIAM; FERGUSON, 

2007; WILLIAM; FOX; SILLITO; MAURER, 2008; UNGAR, 2008)  

Outra prática recomendada é a adoção de trilhas paralelas. Recomenda-se que os 

designers trabalhem um sprint à frente dos desenvolvedores, de forma que desenham as 

histórias que serão implementadas no próximo sprint, dão suporte à implementação do sprint 

corrente e validam com testes de usabilidade os produtos que foram desenvolvidos em sprints 

passados (CHAMBERLAIN; SHARP; MAIDEN, 2006; DETWEILER, 2007; NAJAFI; 

TOYOSHIBA, 2008; WILLIAM; FERGUSON, 2007; UNGAR, 2008).  
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Estes ciclos paralelos são particularmente importantes nos casos em que algumas 

características e funcionalidades se tornam complexas para serem concebidas, desenvolvidas 

e testadas em apenas um sprint.  

Nem sempre é necessário adotar a estratégia de trilhas paralelas (BROWN, 2013).  

Às vezes, o produto do sprint pode ser concebido, desenvolvido e entregue em 

apenas um ciclo. Neste caso, designers e desenvolvedores trabalham juntos, cooperativamente 

no mesmo sprint (BROWN, 2013). 

Em outros casos, existem produtos realmente inovadores e complexos, em que o 

ciclo de concepção, ideação, testes e validação de protótipos pode ser mais extenso antes que 

se inicie efetivamente a entrega de um produto ao cliente (BROWN, 2013).  

A estratégia a ser adotada deve levar em conta estes aspectos.  

Critérios de aceitação que incluam requisitos de usabilidade são importantes práticas 

citadas nas revisões sistemáticas de literatura de Dasilva et. al. (2011) e Salah; Paige (2012).  

Carbon; Dörr; Trapp (2004) sugerem que estejam presentes nas definições das 

histórias. Nodder e Nielsen (2014) sugerem o uso de cartões para descrever as histórias e o 

verso para rever os critérios de aceitação.  

Quanto às cerimônias em métodos ágeis, recomenda-se, no planejamento do sprint, o 

cuidado com o correto dimensionamento do que será realizado e o esclarecimento de aspectos 

de UX posssam ser discutidos. Enquanto as reuniões diárias podem discutir impedimentos 

que incluam aspectos de UX. E as retrospectivas podem ser excelentes oportunidades para 

discutir melhorias no processo, apresentar indicadores e discutir incorporações na base de 

conhecimento de design. Podem permitir ainda observar o processo de melhoria e as lições 

aprendidas (BROWN, 2013; DERBY; LARSEN, 2006; RATCLIFFE; MCNEILL, 2013). 

 

2.3.5 Práticas de integração UX e métodos ágeis para o ciclo de desenvolvimento 

 

O Quadro 4 (2) traz uma análise das práticas de UX que são citadas na literatura na 

integração aos métodos ágeis. Apresenta os referenciais teóricos de cada prática, tanto em 

frameworks de ágil e UX estudados na seção 2.3, como também relaciona práticas de modelos 

de maturidade estudados, quando aplicável. Os comentários se referem a desafios específicos 

identificados em contextos ágeis. 
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Quadro 4 (2)- Práticas de UX na integração com metodologias ágeis (continua) 
 

Dimensão Fonte Teórica Comentários 

Processo - participação 
dos usuários em todo o 
ciclo de desenvolvimento 
da concepção à pós-
entrega 

Modelos de maturidade de UX em 2.4. 
SALAH; PAIGE (2012). SALAH 
(2013). 

Práticas já são citadas nos modelos de 
maturidade estudados em 2.4. No 
entanto, desafios inerentes à integração 
com métodos ágeis são discutidos na 
revisão sistemática de Salah; Paige 
(2012) e no modelo proposto por Salah 
(2013).  

Processo - levantamento 
dos perfis de usuários, 
tarefas e contextos 

Modelos de maturidade de UX em 2.4. 
SALAH; PAIGE (2012). SALAH 
(2013). DASILVA (2012). 

Também neste caso, estas práticas já 
são citadas nos modelos de maturidade 
estudados e desafios inerentes a 
integração com métodos ágeis são 
discutidos nas revisões sistemáticas de 
Salah; Paige (2012) e de Dasilva et al. 
(2011) e no modelo proposto por Salah 
(2013) e do framework de Dasilva 
(2012). 

Processo - ciclos curtos 
DASILVA et al. (2011); SALAH; 
PAIGE (2012); SY (2007); BROWN 
(2013). 

Uma característica chave em 
metodologias ágeis são os ciclos 
curtos. Este aspecto traz desafios 
relacionados à pesquisa, design e 
avaliação de soluções que são 
discutidos nos frameworks e 
estratégias da revisão de literatura.  

Processo - visão global 
do produto 

JOKELA; ABRAHAMSSON (2004); 
SY (2007); DASILVA et al. (2011); 
SALAH; PAIGE (2012); BROWN 
(2013); GOTHELF; SEIDEN (2013); 
RATCLIFFE; MCNEILL (2013). 

Nos cenários de metodologias ágeis, 
cresce a importância de estabelecer 
uma visão do produto que permita 
esclarecer os principais objetivos e 
nortear as principais decisões de 
design no primeiro ciclo. Em Jokela; 
Abrahamsson (2004) e Sy (2007), este 
aspecto já era citado. Nas revisões 
sistemáticas de Dasilva et al. (2011) e 
de Salah; Paige (2012), este aspecto é 
recomendado em diversos trabalhos e 
foi utilizado na construção de 
frameworks e modelos propostos por 
estes autores e em modelos mais 
recentes.  

Processo - aspectos 
chave: tempo, 
granularidade, 
apresentação. Técnicas e 
artefatos leves 

SY (2007); DASILVA et al. (2011) 

Para que seja possível cumprir estes 
desafios inerentes do uso de 
metodologias ágeis, o estudo de 
técnicas e artefatos leves que possam 
ser usados neste contexto está descrito 
no tópico 2.4.  
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Quadro 4 (2)- Práticas de UX na integração com metodologias ágeis (continuação) 
 

Dimensão Fonte Teórica Comentários 

Processo - sprint zero ou 
interações à frente dos 
desenvolvedores ou, 
dependendo do projeto, a 
pesquisa progride durante 
o próprio ciclo de design e 
construção através do 
design colaborativo e da 
experimentação do 
produto. 

ADIKARI; MCDONALD; 
CAMPBELL(2009); CHAMBERLAIN; 
SHARP; MAIDEN (2006); 
DETWEILER (2007); FERGUSON, 
2007; FERREIRA; NOBLE; BIDDLE, 
2007a; KROHN; KNDSMÜLLER; 
HERCZEG, 2009; LEE; 
MCCRICKARD, 2007; HODGETTS, 
2005; HUDSON, 2003; JOKELA; 
ABRAHAMSSON, 2004; KROHN; 
KNDSMÜLLER; HERCZEG, 2009; 
KOLLMANN; SHARP; BLANDFORD, 
2009; MESZAROS; ASTON, 2006; 
NAJAFI; TOYOSHIBA, 2008; 
WILLIAM; FERGUSON, 2007; 
WILLIAM; FOX; SILLITO; MAURER, 
2008; UNGAR, 2008) 

Diversos trabalhos nas revisões de 
literatura já mencionadas nesta seção, 
explicitam a importância do sprint 
zero. Outros mencionam a importância 
dos designs em sprints à frente dos 
desenvolvedores. Trabalhos recentes 
citam também a importância, 
dependendo do projeto, que os 
requisitos sejam progressivamente 
descobertos durante os sprints. 

Processo - construção 
colaborativa, em pares e 
co-locação. Composição 
de times 
multidisciplinares. 

BROWN (2013); DASILVA et al. 
(2011); GOTHELF; SEIDEN (2013); 
PATTON (2005); RATCLIFFE; 
MCNEILL (2013); FERREIRA et al. 
(2007); FERREIRA et al. (2007a); LEE; 
MCCRICKARD (2007); SALAH; 
PAIGE (2012). 

O aspecto da composição de times 
multidisciplinares e da construção 
cooperativa realizada com diferentes 
visões e background são princípios de 
metodologias ágeis e especialmente 
importantes quando relacionado ao 
design da experiência atestado em 
diversos trabalhos estudados. 

Processo - aspectos UX 
nas reuniões de 
planejamento, diárias, 
apresentação de produto e 
retrospectivas 

BROWN (2013); DERBY; LARSEN 
(2006); RATCLIFFE; MCNEILL 
(2013). 

Aspectos de UX a serem discutidos, 
planejados, gerenciados devem ser 
incluídos nas cerimônias do SCRUM 
conforme estudado na revisão de 
literatura.  

Processo - 
inspeção/avaliação do 
produto frequente 

ISO 9241 (2010); BEYER et al. (2004); 
BEYER (2010); DASILVA et al. (2011); 
DÜCHTING et al. (2007); FEDEROFF 
(2008); HUDSON (2003); HUSSAIN et 
al. (2008); HUSSAIN et al. (2008a); 
HUSSAIN et al. (2009); MESZAROS; 
ASTON (2006); MILLER (2005); 
NAJAFI; TOYOSHIBA (2008); 
UNGAR (2008); WOLKERSTORFER 
et al. (2008). 

As versões mais recentes da ISO 
9241/2010 destacam o aspecto 
iterativo do design e as avaliações 
frequentes durante o ciclo de 
desenvolvimento. A revisão de 
literatura definiu as práticas de 
inspeção/avaliação nos cenários de 
integração do design de experiência e 
mtodologias ágeis. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Na sessão a seguir, este estudo apresenta e discute técnicas e artefatos para uma 

melhor adequação das práticas do design de experiência na adoção conjunta com métodos 

ágeis. 
 

2.4 Técnicas e artefatos  
 

Diversas técnicas e artefatos podem ser usados no processo de UX. Aqui estão 

representadas, com uma descrição breve, as técnicas e artefatos que foram encontrados em 
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revisão exploratória de literatura que integram UX e metodologias ágeis e que são sugeridas 

nas práticas propostas. Estão organizadas nas categorias: pesquisa/coleta de dados, 

ideação/design colaborativo, inspeção/validação/testes, artefatos para representação e 

documentação. No caso de metodologias ágeis, estas técnicas e artefatos devem observar os 

princípios de tempo, granularidade e representação, conforme prescrito por Sy (2007) e Sy e 

Miller (2008).  
 

Quadro 5 (2) - Técnicas e artefatos para UX Ágil (continua) 

 
  

Categoria Técnica Fonte 

Pesquisa/Coleta de 
Dados 

Análise da Concorrência (PORTER, 1998; BAXTER, 2000; SHARP; 
ROGER; PREECE, 2011) 

Entrevistas e Questionários (SHARP; ROGER; PREECE, 2011) 

Inquéritos contextuais breves 
(AMBLER, 2006; ARMITAGE, 2004; BEYER; 
HOLTZBLATT; BAKER, 2004; BEYER, 2010; 
COATTA e GOSPER, 2011; SHARP; ROGER; 
PREECE, 2011). 

Ideação/Design 
colaborativo 

Brainstorming (Tempestade de Ideias) (NEWNES, 2013) 
Card-sorting/ Classificações de cartões (NODDER; NIELSEN, 2014). 
Design em Pares/Colaborativo (CONSTANTINE, 2002) 
Design Studio (GOTHELF; SEIDEN, 2013) 
Spike (JONGERUS, 2014) 
Workshop e Grupos focais (RATCLIFFE; MCNEILL, 2013) 

Validações e Testes 
do design de 
Experiência 

Inspeções 

(BEYER et al., 2004; BEYER, 2010; DASILVA et 
al., 2011; DÜCHTING et al., 2007; FEDEROFF, 
2008; HUDSON, 2003; HUSSAIN et al., 2008; 
HUSSAIN et al., 2008a; HUSSAIN et al., 2009; 
MESZAROS; ASTON, 2006; MILLER, 2005; 
NAJAFI; TOYOSHIBA, 2008; UNGAR, 2008; 
WOLKERSTORFER et al., 2008) 

RITE/Testes de Guerilla/Testes 
remotos/Testes formais 

(MEDLOCK et al., 2002). GOTHELF; SEIDEN 
(2013). Vide quadro 5 (4). 

Artefatos para 
representação do 
design 

Cenários/Histórias/Épicos/Temas COHN (2004) 
Index Cards  (NODDER; NIELSEN, 2014) 
Diagramas de Afinidades (SHARP; ROGER; PREECE, 2011) 
Mapas de Jornadas (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014) 

Mockups/Protótipos/Sketches 

(CHAMBERLAIN; SHARP; MAIDEN, 2006; 
COATTA; GOSPER, 2011; KOLLMANN; 
SHARP; BLANDFORD, 2009; CONSTANTINE, 
2002; HAKIM; SPITZER; ARMITAGE, 2003; 
MESZAROS; ASTON, 2006; KROHN; 
KNDSMÜLLER; HERCZEG, 2009); (NODDER; 
NIELSEN, 2014). 

Ideação/Design 
colaborativo 

Brainstorming (Tempestade de Ideias) (NEWNES, 2013) 
Card-sorting/ Classificações de cartões (NODDER; NIELSEN, 2014). 
Design em Pares/Colaborativo (CONSTANTINE, 2002) 
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Quadro 5 (2) - Técnicas e artefatos para UX Ágil (continuação) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
 

2.5 Modelos de maturidade e metodologias ágeis 

 

Jokela (2010) discute a importância do alinhamento de modelos de maturidade do 

design de experiência com modelos de maturidade do desenvolvimento de software. Esses 

têm sido desenvolvidos e adotados pela indústria e academia como referências das melhores 

práticas para adoção em processos de melhoria do ciclo de desenvolvimento de software (SEI, 

2010; SOFTEX, 2012; MISHRA; MISHRA, 2009). 

Um dos modelos mais adotados globalmente é o CMMI for Software (SEI, 2010) 

que define um caminho para a melhoria contínua em processos de desenvolvimento de 

software. 

No Brasil, o modelo mais adotado, por pequenas e médias empresas (PME), é o 

MPSBr (SOFTEX, 2012). Outros modelos adaptados a PME, citados na literatura, como 

referência em outros países são: OWPL, ASPE-MSC, iFLAP, PRISMS, SPM e MESOPYME 

(MISHRA; MISHRA, 2009; OKTABA, 2005). 

Nesta etapa da pesquisa, foram relacionados os trabalhos que analisam as 

possibilidades de adoção conjunta de modelos de maturidade do desenvolvimento de 

software, com ênfase no principal modelo de maturidade o CMMI-DEV e o emprego de 

metodologias ágeis. Foi realizada revisão sistemática de literatura, cujo protocolo resumido 

está descrito no apêndice B. 

Este estudo foi realizado pela autora desta tese em parceria com pesquisadores do 

Centro de Informática da UFPE através de Revisão Sistemática de Literatura seguindo as 

recomendações de Kitchenham e Charters (2007), cujos resultados foram publicados em 

periódico da área (SELLERI et al., 2014a).  

A revisão relata que as organizações têm se mostrado interessadas na adoção 

conjunta de modelos de maturidade e métodos ágeis e que, para isto, algumas estratégias têm 

Categoria Técnica Fonte 

Artefatos para 
representação do 
design 

Index Cards  (NODDER; NIELSEN, 2014) 
Diagramas de Afinidades (SHARP; ROGER; PREECE, 2011) 

Personas/ Proto-personas 

(HAKIM, J.; SPITZER, T.; ARMITAGE, 2003, 
HUDSON, 2003; HUSSAIN et al., 2009; NAJAFI, 
M.; TOYOSHIBA, 2008; PRUITT; ADLIN, 2006; 
HAIKARA, 2007; (GOLTHEF; SEIDEN, 2013). 
Wolkerstorfer et al. (2008)  

Quadros  (JONGERUS et al., 2014) 
Storyboarding (NODDER; NIELSEN, 2014) 
Wikis (NODDER; NIELSEN, 2014) 
Wireframes (NODDER; NIELSEN, 2014) 
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sido propostas de forma a facilitar que o processo de adoção conjunta possa ser executado por 

executivos seniores, gerentes de projeto, times de desenvolvedores, clientes e avaliadores, 

enfatizando as áreas de processo e práticas que não são contempladas em métodos ágeis e que 

devem ser complementadas por modelos de maturidade (SELLERI et al., 2014a).  

O trabalho, publicado em coautoria com a pesquisadora desta tese, identifica valores 

e práticas das metodologias ágeis, aderentes a modelos de maturidade, para a condução da 

garantia da qualidade de software, definindo uma estratégia que oriente atividades, papéis, 

práticas e artefatos nesta integração (Selleri et al., 2014b). 

McMahon (2011) reporta estudos de caso de sucesso de adoção conjunta, 

estabelecendo os pontos fortes de cada uma das estratégias (CMMI e Agile) nas diversas áreas 

de processo estabelecidas no CMMI-DEV como, por exemplo: planejamento, monitoramento 

e controle de projeto, gerência de riscos, gerência quantitativa, verificação e validação, 

garantia de qualidade, medições e análise (SEI, 2010). 

Entende que são práticas chaves: o planejamento contínuo, incremental do projeto; 

os ciclos curtos e o envolvimento do cliente durante todo o ciclo; as reuniões diárias que 

estimulam a comunicação e a visibilidade do projeto; o estímulo a que os times sejam auto-

gerenciáveis; a entrega frequente reduzindo os riscos e maximizando a entrega de valor e o 

cumprimento do prazo através do "time-boxing" onde os prazos são cumpridos mesmo 

reduzindo as funcionalidades entregues, se necessário; as retrospectivas que promovem a 

melhoria contínua a partir das reflexões ao final de cada ciclo e a rápida resposta à mudanças 

de demandas e prioridades do cliente através dos ciclos curtos e das práticas associadas nas 

cerimônias de planejamento (MCMAHON, 2011). 

McMahon (2011) recomenda que a melhoria do processo se faça observando 

aspectos essenciais para o negócio, como exemplo cita a seguinte questão que pode nortear a 

escolha das práticas a serem incluídas e os processos a serem observados: qual é o valor único 

que a minha organização entrega aos clientes? 

O estudo evidencia também que algumas áreas podem ser integradas, quando da 

adoção conjunta do CMMI-DEV com métodos ágeis, como, por exemplo, a verificação e 

validação do produto e, também o planejamento, gestão e controle do projeto. Pois, 

compreende que os ciclos curtos, o estímulo ao planejamento e à construção colaborativa e a 

revisão constante através do envolvimento do cliente durante todo o ciclo, propicia que as 

práticas das áreas de verificação e validação e das áreas de planejamento, gestão e controle do 

projeto, muitas vezes, possam ser associadas (MCMAHON, 2011). 
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2.6 Iniciativas de melhoria de processos em pequenas e médias empresas 

 

Iniciativas de melhoria do processo de desenvolvimento de software são realizadas, 

geralmente, com o suporte de modelos de maturidade, desenvolvidos e adotados pela indústria 

e academia como referências de melhores práticas (MISHRA; MISHRA, 2009).  

No cenário de pequenas e médias empresas, Pino, Garcia e Piattini (2008) 

publicaram uma revisão sistemática de melhoria de processo de software em pequenas e 

médias empresas de software, onde 45 estudos primários foram selecionados. Seu estudo 

reporta que poucas empresas de menor porte usam modelos de maturidade na totalidade ou 

são certificadas com estes modelos. Pontuam também que as propostas de melhoria têm um 

foco em guiar o processo, priorizar as iniciativas usando estes modelos e os adaptando às 

realidades das organizações. Nestes cenários, as melhorias geralmente são medidas 

informalmente, mediante percepção dos funcionários envolvidos e sem processos objetivos. 

Também ressaltam que poucas organizações definem um ponto focal responsável pela 

definição, acompanhamento, medição e suporte ao processo.  

Mishra e Mishra (2009) comparam seis diferentes estratégias de melhorias de 

processo para pequenas e médias empresas. Os modelos OWPL, ASPE-MSC, iFLAP, 

PRISMS, SPM e MESOPYME são avaliados.  

O estudo enfatiza a importância de uma metodologia que possa se adequar aos 

objetivos de negócio, às características individuais e restrições de cada organização. 

Reforçam aspectos importantes para a melhoria de processos de PME, listados a 

seguir: devem ser adequados às empresas com baixos níveis de maturidade; não devem ser 

caros para adotar e avaliar; devem ser compatível com modelos de referências, de forma a 

facilitar migrações futuras; devem ser definidos considerando um conjunto de processos 

baseados em práticas reconhecidas internacionalmente.  

Abbott cita outros fatores essenciais para uma estratégia eficiente de melhoria de 

processos: apoio da alta administração, pessoal adequado, aplicação dos princípios de 

gerenciamento de projetos, integração de normas de referência no mercado, assistência de 

consultores de melhoria de processos, foco em fornecer valor aos projetos e ao negócio 

(ABOTT, 1997). 

Dyba, no entanto, reforça que um modelo para melhoria do processo de software é 

possível e extremamente importante como uma estratégia de avanço competitivo para PME 

(DYBA, 2003). 
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2.7 Trabalhos relacionados 

 

Na integração de modelos de maturidade do design da experiência e métodos ágeis, 

destaca-se o estudo de Barbosa (2008) que propõe estratégia que possa permitir a 

institucionalização de práticas de desenvolvimento ágil (XP e SCRUM), um modelo de gestão 

de pessoas (People-CMM) e um modelo de maturidade em usabilidade (ISO TR 18529) e 

Salah (2013) que propõe a utilização de um modelo que possa aferir a maturidade do design 

centrado no usuário em projetos com metodologias ágeis.  

Frameworks e estratégias que se adequém ao contexto de adoção conjunta do design 

da experiência e métodos ágeis também foram estudados na seção 2.1. Nesta categoria, 

destacam-se o trabalho de Dasilva et al. (2011) que faz extensa revisão de literatura e 

relaciona as práticas, recomendações e artefatos mais comuns neste cenário, propondo um 

framework que facilite a adoção e de Salah; Paige (2012) que faz uma revisão destas práticas. 

E Nodder e Nielsen (2014) que publicam, em relatório técnico, uma revisão das práticas e 

artefatos adotados em design da experiência em conjunto com metodologias ágeis e estuda 

também os indicadores que podem ser incorporados a este processo.  

Por fim, pesquisas têm sido desenvolvidas relacionadas aos desafios enfrentados por 

pequenas e médias empresas em iniciativas de melhorias de desenvolvimento de software. 

Nesta categoria, destacam-se a revisão de literatura de (PINO; GARCIA; PIATTINI, 2008) e 

o trabalho de Pino et al. (2010) que sugere o uso de SCRUM para realizar iniciativas de 

melhoria de desenvolvimento de software. Pino et al. (2010) apresentam um modelo de 

melhorias de processos baseado em Scrum, com foco em PME. Práticas de Scrum têm sido 

também usadas por frameworks de melhoria de processos que atendem, inclusive, a projetos 

de grande escala como SAFe - Scaled Agile Framework® (SAFE, 2016). 

No modelo de Pino et al. (2010), assim como em SAFE (2016), os papéis da equipe 

responsáveis pela melhoria de processos são adaptados do Scrum, facilitando a compreensão 

e a gestão do mesmo. O processo de melhoria pode ser realizado em um ou mais sprint. Cada 

iteração consiste de cinco atividades: planejamento, design, execução, apresentação do 

processo melhorado e apresentação da próxima iteração.  

Modelos de maturidade e estratégias para institucionalização do design de 

experiência ao ciclo de desenvolvimento de software podem auxiliar as organizações a 

consolidar uma visão das dimensões a serem observadas, objetivos a serem atingidos e como 

alcançá-los na apropriação de melhores práticas (SCHAFFER; LAHIRI, 2013).  
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Estudos têm demonstrado que modelos de referência são muito importantes, mesmo 

para empresas de pequeno e médio porte (PME), mas que estas têm dificuldades para atender 

a todas as dimensões propostas, pois os cenários que atuam são de enfrentamento de várias 

restrições quanto ao orçamento, recursos materiais e humanos (PINO; GARCIA; PIATTINI, 

2008).  

No entanto, uma lacuna que merece ser destacada é a ainda incipiente existência de 

estudos que permitam propor estratégias para ganhos de maturidade na adoção cojunta de 

práticas do design da experiência do usuário e metodologias ágeis em pequenas e médias 

empresas que dispõem, geralmente, de recursos muito restritos.  

De forma a cumprir o objetivo desta pesquisa, o capítulo a seguir analisa adoção de 

práticas de UX em pequenas e médias empresas brasileiras de tecnologia da informação que 

utilizam metodologias ágeis, observando desafios e restrições com relação às propostas da 

literatura. 
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3 DESIGN DA EXPERIÊNCIA E MÉTODOS ÁGEIS EM PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS DE TI - MÉTODO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Este capítulo descreve o método de pesquisa adotado, bem como apresenta as 

justificativas para escolha. Como já descrito, este estudo será utilizado para a elaboração de 

uma estratégia que possa facilitar a apropriação de práticas do design da experiência do 

usuário para pequenas e médias organizações que adotem metodologias ágeis. 

 

3.2 Método 
 

O paradigma escolhido foi a análise qualitativa, visto que, na compreensão e análise 

dos fenômenos de Engenharia de Software, aspectos humanos e técnicos são ambos 

significativos. Métodos qualitativos têm sido apontados como alternativas importantes em 

pesquisas nestas áreas de estudo por oferecerem informações e resultados mais ricos quando 

se tratam de variáveis como motivação, percepção, justificativas de ações e análise das 

escolhas realizadas (KITCHENHAM; PFLEEGER, 2008; KITCHENHAM, 2007) 

Apesar das dificuldades de coleta e análise de métodos qualitativos, esses têm sido 

adotados em pesquisas em que o aprofundamento da compreensão de fenômenos em seu 

contexto natural é um fator importante na análise dos resultados (MERRIAM, 2009). 

Os métodos de coleta escolhidos foram questionários e entrevistas. Como limitações 

de questionários, é preciso ter atenção à elaboração das questões para assegurar a validade dos 

dados já que serão preenchidos sem a presença do elaborador. Outros problemas a serem 

enfrentados são as taxas pequenas de respostas que podem afetar a representatividade da 

amostra e a generalização de resultado (KITCHENHAM; PFLEEGER, 2008) 

Questionários podem ser enviados eletronicamente ou por meio de sites específicos 

com a vantagem de realizar a coleta com custos mais eficientes, abrangendo maior número de 

usuários e podendo realizar a coleta em diferentes regiões geográficas (KITCHENHAM; 

PFLEEGER, 2008). 

A escolha da amostra foi não randômica, composta por profissionais com experiência 

na integração do design da experiência e metodologias ágeis, escolhidos pela pesquisadora 

através de indicação de seus pares. Foram entrevistados vinte e cinco respondentes, sendo oito 

escolhidos para aprofundamento das análises. Os respondentes escolhidos, nesta segunda fase, 

foram escolhidos por serem representantes atuantes da comunidade ágil UX, sendo 
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convidados a palestrar frequentemente nas várias edições da conferência Agile Brazil 

(AGILEBRAZIL).  

Em pesquisas qualitativas, indica-se a amostra não randômica, onde os respondentes 

ou entrevistados são selecionados para representar o fenômeno que está sendo investigado 

(MERRIAM, 2009). Kitchenham (2007) discute a importância de métodos como survey com 

especialistas em cenários complexos da Engenharia de Software. Estudos de modelos de 

maturidade ou melhorias de processo de desenvolvimento que envolvem aspectos humanos, 

técnicos e grande diversidade de cenários e variáveis a serem analisadas, adotaram esta 

estratégia de coleta de dados e validação de propostas (GARCIA, 2010; SELLERI et al., 

2014). 

Os questionários foram elaborados e disponibilizados na web, através da ferramenta 

Surveymonkey® que permite preparar, publicar e coletar respostas de questionários. A 

ferramenta permite o monitoramento das respostas e auxilia na consolidação e análise 

estatísticas, quando necessário.  
Entrevistas que aprofundem os aspectos que são objeto de análise são indicadas 

(KITCHENHAM; PFLEEGER, 2008).  

As entrevistas foram realizadas através da ferramenta Skype® e de auxílio de 

ferramenta complementar para gravação, Callnote®, de forma a facilitar a transcrição e 

análise. 

O software MAXQDA® foi utilizado para análise. Este permite que as informações 

coletadas através dos questionários, de anotações e dos áudios gravados sejam armazenadas, 

codificadas, permitindo o aprofundamento das análises.  

Mais detalhes sobre os participantes e métodos utilizados na coleta de dados e na 

análise estão descritos nas seções 3.2 a 3.4 a seguir. 

 

3.2 Participantes entrevistados 

 

A Tabela 1 (3) contém uma visão consolidada do perfil dos respondentes. Aspectos 

quanto à formação, experiência dos entrevistados, papéis que exercem e certificação de 

qualidade no processo de desenvolvimento de software estão reportados na tabela. Apenas 

representantes atuantes das comunidades ágeis e de design foram selecionados e indicaram 

outros respondentes. 
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Tabela 1 (3) - Visão consolidada do perfil dos respondentes 
 

ID Escolaridade EXP 
GP 

ExP 
M.Ágil 

EXP 
UX PAPÉIS CERTIFiICAÇÃO EMPRESA 

P1 Especialização 6-10 
anos 

6-10 
anos 

2-5 
anos Líder Técnico CMMI-DEV-Nível 3 

P2 Graduação Np 2-5 anos 6-10 
anos Designer Visual ISO 9001 

P3 Doutorado 2-5 
anos 

6-10 
anos 

6-10 
anos 

Gerente de 
Projetos ISO 9001 

P4 Mestrado 6-10 
anos 

6-10 
anos 

>15 
anos 

PO e Designer 
UX ISO 9001 

P5 Especialização Np 2-5 anos 6-10 
anos Designer UX  

P6 Especialização 2-5 
anos 2-5 anos 6-10 

anos 
Scrum Master e 
Designer de UX ISO 9001 

P7 Especialização >15 
anos 

6-10 
anos 

2-5 
anos PO  

P8 Especialização Np 2-5 anos 2-5 
anos Designer UX CMMI-DEV, SVC, MPSBr e ISO9001 

P9 Mestrado >15 
anos 2-5 anos < 2 

anos 
Arquiteto 

Informação  

P10 Especialização < 2 
anos 2-5 anos 6-10 

anos 

Consultor, 
Analista de 

sistemas 
ISO9001 

P11 Mestrado NP 2-5 anos 11-15 
anos Designer  

P12 Especialização 2-5 
anos 2-5 anos Np Líder de Equipe MPS.Br (MR-MPS-SW) 

P13 Outro 
(especifique) 

6-10 
anos 

6-10 
anos 

6-10 
anos Designer UX ISO 9001 

P14 Mestrado >15 
anos 2-5 anos < 2 

anos Gerente de TI MPS.Br (MR-MPS-SW) 

P15 Mestrado Np < 2 anos 6-10 
anos 

PO, Designer 
UX, Pesquisador  

P16 Mestrado >15 
anos 

11-15 
anos 

>15 
anos Líder de Equipe  

P17 Graduação 2-5 
anos 2-5 anos 6-10 

anos 
PO e Designer 

UX ISO 9001 

P18 Mestrado 6-10 
anos 2-5 anos Np PO e Analista de 

Sistemas  

P19 Mestrado >15 
anos 

6-10 
anos Np Scrum Master CMMI-DEV 

P20 Mestrado 2-5 
anos 2-5 anos 6-10 

anos Designer UX  

P21 Mestrado 11-15 
anos 2-5 anos 2-5 

anos 
Gerente de TI, 
Gestor de UX ISO9001 

P22       

P23 Mestrado 2-5 
anos 2-5 anos 6-10 

anos 
Designer UX e 

Pesquisador ISO 9001, CMMI-DEV, CMMI-SVC e MPSBr 

P24 Especialização 6-10 
anos 2-5 anos 6-10 

anos Designer UX ISO9001 

P25 Especialização 6-10 
anos 

6-10 
anos 

6-10 
anos 

Designer UX e 
Líder de Projetos ISO14001 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 
A Tabela 2 (3) contempla o número de respondentes de acordo com a experiência 

com gestão de projetos. A maior parte dos respondentes tem mais de dois anos de experiência 

de gestão de projetos. Isto também acontece com relação a metodologias ágeis (Tabela 3 (3) e 
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Tabela 4 (3)). É também significativo o número de respondentes que possuem mais de seis 

anos de experiência com métodos ágeis e UX ilustrados nas tabelas a seguir. 
 

Tabela 2 (3) - Experiência com gestão de projetos 
 

Anos Experiência Respondentes 
Não Possui 5 

<2 2 
2-5 6 

6-10 6 
11-15 1 
>15 5 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
 

Só foram incluídos participantes com menos de dois anos de experiência em uma das 

áreas, se possuíam experiência significativas nas demais (Tabela 1 (3)). Não foram incluídos 

participantes que não tivessem experiência de metodologias ágeis. A Tabela 3 (3) contempla o 

número de respondentes de acordo com a experiência com metodologias ágeis. 

 
Tabela 3 (3) - Experiência com metodologias ágeis 

 
Anos Experiência Respondentes 

Não Possui 0 
<2 1 
2-5 16 

6-10 7 
11-15 1 
>15 0 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
 

A Tabela 4 (3) contempla o número de respondentes de acordo com a experiência 

com UX. 
Tabela 4 (3) - Experiência com UX 

 
Anos Experiência Respondentes 

Não Possui 3 
<2 2 
2-5 4 

6-10 12 
11-15 1 
>15 2 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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Quinze respondentes declararam ter conhecimento de modelos de maturidade ou 

trabalhar em empresas certificadas. Dois participaram de grupos de melhoria para 

implantação CMMI nível 5 (Tabela 1 (3)).  

Exercem papéis variados de designers de interação, arquitetos de informação, 

consultores, especialistas em métodos de pesquisa de design, scrum master e líderes de 

projeto (Figura 2 (3)). 

  
Figura 2 (3) - Papéis exercidos com mais frequência nos últimos seis meses 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 
A imagem a seguir demonstra o perfil de distribuição por estados onde foram 

contempladas doze unidades da federação e de todas as regiões brasileiras. Predominaram 

respostas do Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (Figura 3 

(3)). 
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Figura 3 (3)- Distribuição dos respondentes por Estados 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 
 

3.3 Coleta de dados 

  

O questionário aplicado, com perguntas fechadas e justificativas (campos livres) 

possibilitando aos respondentes justificar suas percepções de forma a enriquecer as análises, 

encontra-se no apêndice C. O roteiro para aprofundamento da entrevista encontra-se no 

apêndice D. 

Como já descrito na seção 3.1, a amostra foi pequena, sendo escolhidos, de forma 

proposital, representantes atuantes da comunidade ágil e UX.  

Um piloto foi conduzido com cinco profissionais com experiência de mais de seis 

anos em UX e/ou metodologias ágeis em que a compreensão do objetivo da pesquisa, de cada 

questão e o tempo necessário para as respostas foi analisada e ajustada. A maior parte dos 

ajustes se referia aos textos longos explicativos, que foram reduzidos, e pequenas correções 

quanto aos textos das perguntas e respostas. 

O objetivo da coleta consiste em verificar as práticas adotadas para apropriação de 

UX, em pequenas e médias empresas brasileiras de tecnologia da informação que utilizam 

metodologias ágeis. O questionário portanto objetiva identificar as similaridades e diferenças 

entre as práticas adotadas, com as propostas da literatura apresentadas no capítulo 2, 

identificando potencialidades de melhoria e restrições. Apresenta ainda uma estratégia que 

possa facilitar o ganho de maturidade na inclusão de práticas do design da experiência do 

usuário para pequenas e médias organizações que adotem metodologias ágeis para avaliação 

pelos respondentes quanto a completude, benefícios, facilidade de adoção. 
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O questionário online aplicado consiste de quarenta questões, das quais dezesseis se 

referem ao levantamento do perfil dos respondentes com relação a dados demográficos, de 

experiência profissional, da organização que atua e de experiência com processos de 

melhoria.  

As questões referentes às práticas, técnicas, artefatos e a estratégia são questões 

fechadas utilizando escala Likert para análise quantitativa. Campos para justificativas e 

comentários que embasassem as respostas permitiram a análise qualitativa complementar.  

Dúvidas foram esclarecidas a partir de contatos posteriores, mediante ferramentas de 

conversação à distância. Assim como dúvidas dos respondentes durante o preenchimento 

foram também sanadas durante o processo. 

Os convites foram enviados às listas de email e grupos de comunidades ágeis, de 

interação humano-computador, associação de designers e professores, pesquisadores, 

palestrantes e gestores da área de tecnologia da informação e/ou das áreas de design da 

interação com atuação conjunta em metodologias ágeis. O questionário ficou aberto no 

período de 24 de novembro de 2015 a 10 de janeiro de 2016.  

Setenta e dois respondentes aceitaram o convite, mas destes vinte e cinco foram 

incluídos a partir da experiência com gestão de projetos, metodologias ágeis e UX, da 

experiência em projetos em pequenas e médias empresas e do grau de completude do 

questionário.  

As respostas desta primeira fase possibilitaram compreender as práticas adotadas 

pela comunidade pesquisada, limitações e benefícios percebidos na adoção conjunta de UX e 

metodologias ágeis, e a possibilidade de adoção da estratégia sugerida, em uma versão 

preliminar. 

Na segunda etapa, foram selecionados da amostra anterior oito representantes, cuja 

coleta foi aprofundada, por meio de entrevista não estruturada, realizada utilizando a 

ferramenta de comunicação Skype® e gravada com o consentimento prévio do entrevistado. 

Os representantes escolhidos para aprofundamento, além da experiência com UX, 

representavam as organizações que atuam em UX Ágil há mais de seis anos. 

  

3.3.1 Estrutura geral do questionário de pesquisa 

 

O questionário foi dividido em seis partes: perfil do respondente e das organizações 

em que atuam; adoção e importância de práticas gerais de infraestrutura associadas à 

apropriação de UX na percepção dos respondentes; adoção e importância de práticas de UX a 
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serem incluídas em um processo de desenvolvimento de software no contexto de 

metodologias ágeis; técnicas e artefatos sugeridos e, por fim, avaliação sobre a necessidade, 

adequação de estratégia leve para adoção para apropriação de UX em contextos de 

metodologias ágeis, benefícios e dificuldades da apropriação. O questionário completo está no 

apêndice C. 

O questionário permitiu uma análise preliminar dos resultados que foram 

aprofundados por entrevistas não estruturadas, conforme já mencionado. 

A entrevista foi conduzida de forma não estruturada de forma a aprofundar as 

análises obtidas na etapa anterior.  

O roteiro do apêndice D foi utilizado para que o pesquisador pudesse criar 

oportunidades de novas descobertas durante o processo de entrevista e como um checklist das 

possíveis lacunas a serem exploradas.  

As gravações foram transcritas com o auxílio da ferramenta MAXQDA®. Foram, no 

entanto, transcritas sem auxílio de outros sofwtares complementares, de forma a potencializar 

a compreensão do pesquisador do material coletado. 

 

3.4 Análise de dados 

 

Os resultados e análise contemplam questões de pesquisa sobre a adoção das práticas 

sugeridas na literatura, nas organizações e projetos em que atuam.  

Foram investigadas, ainda, as justificativas para adoção ou não adoção, a importância 

destas práticas, na visão dos respondentes, benefícios e limitações quando se referem a 

organizações de pequeno e médio porte.  

Por fim, foi também verificada a importância de uma estratégia que atendesse este 

contexto: adoção conjunta de práticas UX e métodos ágeis em pequenas e médias empresas. 

Para a análise qualitativa, foi usada análise de temas identificando padrões nas 

respostas que permitiram aprofundar o diagnóstico dos cenários de adoção das práticas. Para 

isto, as seguintes fases adaptadas de Boyatzis (1998) foram seguidas: 

§ transcrição dos comentários e das respostas abertas de forma a criar familiaridade 

com os dados e aprofundar a compreensão do conteúdo;  

§ geração de códigos que pudessem segmentar os principais achados da pesquisa; 

§ refinamento destes códigos iniciais agrupando-os em novas categorias-chave e 

subcategorias quando necessário;  
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§ organização de cada categoria por informações relevantes como papel que executa; 

experiência do participante em UX; tipos de projetos e outras identificadas durante 

a fase de codificação, analisando possíveis correlações;  

§ análise dos achados, correlacionando-os com a literatura e gerando hipóteses a 

serem investigadas;  

§ investigações adicionais com os respondentes nas hipóteses levantadas. 

Os dados agrupados nas categorias foram organizados no software MaxQDA®, 

observando as diversas correlações sendo estudadas. Os nomes das categorias foram 

identificados a partir de questões do pesquisador dos achados que haviam sido identificados 

na literatura e de questões que surgiram ao analisar as respostas dos entrevistados da etapa 

anterior de coleta através dos questionários e da etapa de entrevistas (MERRIAM, 2009).  

Os resultados e discussões serão apresentados, no capítulo a seguir. 
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4 DESIGN DA EXPERIÊNCIA E MÉTODOS ÁGEIS EM PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS DE TI - PESQUISA DE CAMPO - RESULTADOS 

 

Este capítulo organiza a análise da adoção de práticas, técnicas e artefatos do design 

da experiência de iniciativas de melhoria de processo de desenvolvimento de software de 

pequenas e médias empresas, no contexto de metodologias ágeis, e observa similaridades, 

diferenças, limitações e potenciais oportunidades de melhoria em relação ao estudo da 

literatura. Analisa ainda, a importância da adoção de uma estratégia que possa facilitar a 

apropriação de práticas do design das interações em pequenas e médias empresas que adotam 

metodologias ágeis.  

As análises realizadas, de acordo com as categorias principais geradas com o auxílio 

do software MAXQDA® serão apresentadas a seguir.  

 

4.1 Suporte da alta gestão às práticas de UX  

 

Schaffer e Lahiri (2013) indicam que as instituições deveriam adotar a prática de 

definição de executivos patrocinadores (chamados de campeões de UX) que suportem as 

iniciativas de institucionalização em práticas do design da experiência do usuário.  

Estes gestores podem propriciar mais investimentos em pessoas, evangelizações, 

capacitações, aquisições de ferramentas, organização do espaço físico, equipamentos e no 

incentivo às práticas de UX. 

No entanto, os participantes, desta pesquisa de campo, relatam que, em suas 

organizações, a importância de UX ainda não é reconhecida pela alta gestão.  

Este fato acaba impactando em restrições ao exercício pleno das práticas de UX em 

muitos projetos em que são envolvidos, ou muitas vezes, não propiciando que se envolvam 

em vários outros projetos que estão sendo realizados por times de tecnologia da informação 

de sua organização como será discutido a seguir. 

P2, P5, P24 e P25 mencionam que, mesmo quando trabalhando em empresas de 

médio para grande porte, onde UX é reconhecido, pela alta gerência, como uma prática 

importante no desenvolvimento de produtos, esta conscientização da prática não se traduz em 

investimentos que sejam suficientes para que o time possa estar envolvido nos vários projetos 

da empresa. 

Todos os entrevistados reportam que, nas suas organizações, o número de 

profissionais de UX é muito reduzido, em relação ao que eles entendem como ideal.  
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Muitas vezes, apenas um profissional se dedica a muito mais que apenas um projeto 

ao mesmo tempo, e precisam escolher entre as várias iniciativas, mesmo sabendo que outras 

necessitariam de pesquisa, ideação, prototipação e testes e que não será possível realizar por 

falta de recursos. Em um caso mais acentuado, foi reportado que a empresa chegou a ter 

apenas um profissional de UX para 300 desenvolvedores. 

 P2, P5, P24, P25 relatam que o número de profissionais de UX muito reduzido, 

dificulta tarefas importantes como, por exemplo: incluir o time de UX desde as fases iniciais 

de proposta, realizar pesquisas de UX e testes com usuários em vários dos projetos realizados. 

O time reduzido propicia que sejam realizados apenas tarefas de design de interação 

ou mesmo, apenas pequenos ajustes na interface de aspectos percebidos como mais críticos de 

usabilidade, mas sem pesquisa, sem testes que comprovem que as modificações serão bem 

sucedidas.  

P24 menciona que vivenciou diferentes fases em sua organização, onde o perfil da 

diretoria, quanto à ciência da importância de UX, foi decisivo para aumento ou redução dos 

investimentos em times, espaços e recursos físicos. 

P2, P3, P5, P24 mencionam ser raro que a alta gerência conheça as atividades ou 

técnicas de UX, mas mesmo não conhecendo, o conhecer ou desconhecer do valor das 

práticas é que é imperativo para que os investimentos sejam realizados. 

 

4.2 Patrocinador das práticas de UX 

 

Quando perguntados sobre como então se faz para motivar a prática de UX, quando a 

alta gestão não tem ciência do valor destas práticas, os respondentes reportaram que existem 

diversas maneiras para que, aos poucos, o ganho de maturidade na prática de UX se faça. 

Entre estas se destacam: 

§ Envolvimento da média gerência, que por atuar mais próximo do time, pode fazer a 

ponte com a alta gerência e ainda, pode influenciar os outros componentes do time 

como desenvolvedores, testadores e mesmo os clientes e usuários finais a 

colaborarem com as práticas; 

§ Esta média gerência pode, algumas vezes, estar representando o papel de gerente de 

projeto ou product owner da aplicação e, neste caso, o exposto acima pode 

acontecer de uma forma ainda mais facilitada, já que estes papéis são decisivos no 

planejamento das práticas a serem realizadas e priorizadas nos projetos; 
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§ Quando o time se capacita e começa a mostrar resultados efetivos, desenvolvendo 

uma solução, que pode ser uma feature ou um produto, onde se observa uma maior 

satisfação, eficiência e eficácia na experiência de interação do usuário com o 

produto, isto pode influenciar outros membros do time, podendo, inclusive, chegar 

a alta gerência, que tende, quando percebe o impacto na satisfação do usuário, a 

querer multiplicar estas práticas em outros projetos ou iniciativas que envolvam 

UX; 

§ Quando existe um líder no time de UX, um profissional respeitado no mercado de 

trabalho, conhecido por sua atuação em outros projetos e que tenha uma boa 

interface com a alta gerência, este pode influenciar o time a realizar estas práticas; 

§ No entanto, P5 menciona que não há garantia que a institucionalização das práticas 

se faça, mesmo que se comprovem os aspectos mencionados nos itens anteriores, 

porque, como os respondentes afirmam ter experenciado, dificilmente processos se 

estabelecem de forma top-down e imediata, é preciso um tempo para maturação, 

compreensão por todo time das práticas e dos contextos em que elas se aplicam. 

Principalmente, se pensarmos na diversidade que é o ecossistema de aplicações, 

ferramentas e técnicas disponíveis em tecnologia da informação. 

P2, P3 e P5 citam que as práticas de UX são mais frequentes quando executam 

projetos para empresas onde a experiência do usuário, na visão do cliente que contrata o 

projeto, é reconhecida como diferencial do produto. Complementam, entretanto que, na 

maioria dos projetos realizados, no entanto, as organizações atestam não ter orçamento ou 

tempo para inclusão de times e práticas de UX. 

 

4.3 Recursos de infraestrutura (hardware, software, peopleware)  

 

A dedicação de recursos ao design da experiência também tem sido apontada na 

literatura como um dos fatores críticos de sucesso para institucionalização, ou seja, exercício 

das práticas de forma consistente (SCHAFFER; LAHIRI, 2013).  

As pesquisas recentes do perfil de profissionais de UX (VIEIRA et al., 2011) 

reforçam que, no Brasil, existe um aumento no número de profissionais de UX dedicados aos 

projetos de desenvolvimento. 

No entanto, como comprovado nas entrevistas e já discutido no tópico anterior, estes 

recursos de hardware, software e peopleware não são ainda planejados com metas de médio e 

longo prazo nas organizações estudadas. 
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4.4 Capacitações  

 

Schaffer e Lahiri (2013) descreve que a prática de capacitações pode assumir várias 

perspectivas. Não somente aspectos técnicos, mas também a conscientização sobre a 

importância da usabilidade, essencial nos estágios iniciais da institucionalização e importante 

em iniciativas para ganho de maturidade, independente do estágio em que a organização se 

encontra.  

Salah (2012) inclue ainda, no seu modelo, capacitações no próprio processo de 

desenvolvimento, como treinamento em metodologias ágeis e frameworks específicos.  

O aprendizado de técnicas de coaching, liderança, colaboração, recomendados por 

Appello (2008), também podem influenciar no desempenho da equipe, na facilitação da 

comunicação entre os perfis diferentes que precisam interagir no projeto. 

Aspectos técnicos são também por demais relevantes e podem abordar desde padrões 

de design de dispositivos móveis, normas técnicas de acessibilidade, ferramentas de 

prototipação, ferramentas e também técnicas de testes e de pesquisas como, por exemplo, 

etnografia (SCHAFFER; LAHIRI, 2013).  

Assim como em iniciativas de melhorias em outras áreas de conhecimento, o aspecto 

capacitação não pode ser negligenciado. 

Alguns dos comentários dos respondentes relatam problemáticas que poderiam ser 

minimizadas por práticas de capacitação continuadas. 

Sobre a falta de conhecimento em práticas de UX por desenvolvedores, P9 relata:  

Acredito que UX/UI/Usabilidade ainda é uma área que precisa ser mais 
difundida. Existem muitos desenvolvedores que ainda não conhecem essas 
práticas. 

P15 confirma a compreensão acima de que é necessário também realizar 

capacitações que permitam não somente conhecer as práticas e técnicas de UX, mas também 

que permita que perfis que possuem formações acadêmicas muito diferenciadas, conversem e 

conciliem diferentes desafios:  

O diálogo com os diversos envolvidos em um projeto muitas vezes se prova 
um desafio, dado os diferentes backgrounds.  

P14 reforça que estratégias de institucionalização de práticas de UX não poderão ter 

sucesso sem capacitações contínuas. 

P24 discute que quando iniciou na empresa onde trabalha, uma das suas primeiras 

preocupações foi estabelecer um time de UX composto por pessoas que se interessassem pelo 
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assunto, mesmo que formalmente não tivessem cargos relacionados a esta temática. Uma vez 

estabelecido o grupo e, através de discussões periódicas, uma melhor organização de suas 

práticas, passaram a priorizar a realização de workshops e palestras que pudessem disseminar 

este conhecimento e dar visibilidade ao time para que as práticas de UX pudessem ser 

multiplicadas. 

P2 reporta que, em sua organização, está responsável por um programa de 

capacitação semanal que tem como objetivo discutir e disseminar casos de sucesso de projetos 

realizados internamente, assim como discutir inovações como o Design Thinking. No entanto, 

neste aspecto também, tem dificuldade pela falta de tempo que é alocada para os profissionais 

que preparam estas palestras ou workshops. De forma que, nem sempre consegue que os 

encontros se realizem. 

 

4.5 Consultoria 

 

Nielsen (2006a), Nielsen (2006b), Schaeffer; Lahiri (2013) entendem que a prática 

de consultoria é essencial para a empresa que pretende institucionalizar UX com resultados 

mais efetivos e custos mais controlados. O consultor pode auxiliar, por exemplo, em 

iniciativas de evangelização, em estabelecer o processo de uma organização, no diagnóstico 

da situação atual, na seleção e treinamento de profissionais habilitados para exercer as 

práticas que serão importantes para uma organização específica, nas capacitações, nas 

aquisições de ferramentas, organizações de espaços, no auxílio de resoluções de conflitos 

entre departamentos por compreender as prioridades de implantação de práticas ou soluções 

de um produto de formas diferentes. 

No entanto, nem sempre este custo pode ser pago com empresas de porte muito 

reduzido que também não dispõem de recursos humanos que possam ficar dedicados a tais 

estratégias (DYBA, 2003; PINO; GARCIA; PIATTINI, 2008; MISHRA; MISHRA, 2009; 

PINO et al., 2010). 

P21, na sua fala, afirma a importância de um consultor para administração dos 

conflitos de prioridades entre setores. Além disto, entende que o consultor, além de ser 

responsável pela disseminação de UX, deveria se preocupar prioritariamente em manter a 

sinergia entre as equipes e a importância do papel de cada um no projeto. 
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Assim como no tópico 4.1 onde se discute o envolvimento da alta gestão, neste 

tópico, os respondentes afirmam ser raras iniciativas de trazer consultorias de UX para 

auxiliar a institucionalização das práticas. 

Reportam que quando interessados na compreensão de como realizar melhorias do 

processo de UX em suas organizações, têm recorrido ao estabelecimento de comunidades de 

práticas onde um exemplo importante são os capítulos da IXDA em diversos Estados 

Brasileiros. 

 

4.6 Métricas de produto e de processo de UX 

 

As métricas de produto e processo, relacionadas com UX, não são definidas e 

gerenciadas nas organizações dos respondentes, com algumas exceções que serão discutidas a 

seguir.  

Três cenários de negócio principais foram identificados durante a coleta/análise de 

dados: um se refere a aqueles designers de experiência de usuários que trabalham em 

organizações cujo negócio principal consiste na comercialização de um produto ou de uma 

suíte de produtos desenvolvida pela organização e que o trabalho deles consiste em dar 

manutenção corretivas ou de melhorias a este(s) produto(s); em outra categoria estão 

organizações que desenvolvem produtos para terceiros e que o portfólio de produtos que 

podem ser desenvolvidos, assim como os usuários que utilizarão estes produtos pode ser 

muito diversificado abrangendo domínios variados, para citar alguns: educação, saúde, jogos; 

e por fim, uma última categoria realiza pesquisa de produtos inovadores para clientes diversos 

e, muitas vezes, a entrega consiste nos resultados da pesquisa que irão dar insumos para o 

desenvolvimento do produto, realizado pelo cliente que comprou esta consultoria ou por um 

terceiro. 

Estes três cenários têm necessidades e restrições diferentes quanto se trata de medir a 

experiência do usuário. 

 Para o primeiro cenário, onde o produto de software pertence a empresa, medir a 

experiência pode ser muito benéfico para descobrir features que devam ser desativadas ou 

priorizadas em um novo release, mesmo nestes cenários a adoção de métricas se faz de forma 

limitada segundo os respondentes. 

Os motivos que justificam a não medição estão correlacionados aos fatores que já 

mencionamos nos tópicos anteriores, faltam investimentos em recursos humanos e 

ferramentas de UX que permitam que esta prática possa ser realizada a contento. 
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P5 justifica que somente com a prática mais consistente de práticas de Ux se pode 

medir efetivamente UX, o que ainda não ocorre em sua organização. 

P2 reporta que, por vezes, chegaram a planejar a definição de indicadores que 

comparassem os benefícios da adoção de UX versus não adoção em projetos de sua 

organização, mas esta iniciativa não foi efetivada. 

P4, outro respondente da mesma organizacão, definiu um indicador de participação 

do usuários nas diversas etapas do projeto da concepção aos testes, de forma a medir o grau 

em que a organização praticava o design centrado no usuário, no entanto, com a utilização de 

métodos ágeis, este indicador passou a medir o grau de envolvimento do cliente e não do 

usuário final. 

Uma dos respondentes que é empresária de uma organização de pequeno porte, mas 

que surgiu como uma startup, relata que tem sim esta prática e que tem evoluído na forma 

como as medições são realizadas em sua organização:  

Hoje medimos o engajamento de cada feature. Estamos passando por um 
processo de reestruturação dos times, onda cada time será responsável por 
distintas features do software, cada time terá seus KPIs. Hoje nós analisamos 
o engajamento [dos usuários] semanal e mensal. Mas estamos mudando o 
nosso processo e vamos começar a monitorar também os KPIs de cada 
feature. 

No entanto, a realidade para muitos dos respondentes é semelhante ao que afirma 

P11:  

Não temos indicadores de satisfação do cliente específicos para UX, o 
indicador de satisfação do cliente diz respeito aos projetos como um todo. 

Nos outros dois cenários de negócio onde o produto não pertence a organização que 

o desenvolve, as dificuldades são maiores já que não é prática do mercado, pelo menos 

atualmente, que o projeto possa ser estendido para que haja o acompanhamento do pós projeto 

quanto ao cumprimento de requisitos de interação. 

P3 menciona, inclusive, as dificuldades de precificar este tipo de atividade. 

 

4.7 Guias de estilo, templates, padrões e base de conhecimento  

 

Como já discutido no capítulo dois, guias de estilo, templates, padrões e uma base de 

conhecimento de design podem promover o reuso, a consistência, facilitar o desenvolvimento 

e melhorar a usabilidade.  
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A base de conhecimento sobre as soluções de design da empresa tem como objetivo 

principal promover o conhecimento organizacional através do registro dos casos de sucesso, 

de lições aprendidas e racionais de decisão do design.  

Na literatura de frameworks e estratégias que trazem propostas para o design da 

experiência integrado às metodologias ágeis, este aspecto não é citado (DASILVA et al., 

2011). 

No entanto, modelos de maturidade, tanto relacionados ao desenvolvimento de 

sofware como do design de experiência, evidenciam a importância desta prática no avanço da 

maturidade da organização (SEI, 2010; SOFTEX, 2012).  

O reuso tem impactos na melhoria do processo de desenvolvimento de software 

reduzindo custos e tempo de execução de novos projetos (GARCIA, 2010).  

Além disto, a estruturação de uma base de conhecimento propricia que novos 

integrantes possam ser inseridos no time com uma maior produtividade e que boas práticas de 

design possam ser compartilhadas (SCHAFFER; LAHIRI, 2013). 

É uma prática, de acordo com os entrevistados, realizada de forma incipiente nas 

organizações onde atuam. 

P2, P4, P5, P24, P25 atestaram que a criação de templates de entrevistas, personas, 

roteiros de testes é realizada por eles, mas que não é uma prática institucionalizada na 

organização que atua. Apesar de perceber a importância, a sobrecarga de tarefas do designer 

impede que ele se dedique a essa prática.  

A construção de guias de estilo também se realiza apenas quando é possível. Alguns 

atestam que o uso dos mesmos, no entanto, pode ser obrigatório quando os clientes que os 

contratam possuem seus próprios guias de estilo. 

P25 acha importante que, nos casos em que a empresa desenvolvedora é detentora do 

produto, se construa a identidade da marca. No mais, também têm dificuldade, por falta de 

investimento da organização, em se dedicar para a construção de, por exemplo, componentes 

comuns de design a serem reutilizados. Mas, possui templates de entrevistas ou testes de 

usuários que podem ser usados por outros integrantes de seu time e gostaria de ter mais tempo 

para se dedicar a esta prática. 

Os casos de sucesso são compartilhados através de capacitações dedicadas a este fim, 

como já havia relatado P1. 
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P24 cita o uso de frameworks como o JIRA® que auxiliam que documentos 

contendo todo o racional do design sejam compartilhados entre o time que está envolvidos no 

projeto, podendo ser consultado a posteriori sempre que necessário. 

Todos enfatizam que esta prática não é institucionalizada, eles executam quando é 

possível e isto, muitas vezes, significa que não executam na maioria dos projetos. 

 

4.8 Papéis e responsabilidades em organização de menor porte 

 

Durante a fase de coleta inicial, já foi possível comprovar o que se esperava, com 

relação aos múltiplos papéis e responsabilidades assumidos por cada integrante do time em 

organizações de pequeno e médio porte. A Figura 3 (4) já ilustra este aspecto. 

Em uma das organizações da pesquisa, os próprios desenvolvedores eram também 

designers em muitos projetos. Pois, como atestado por xxx, apenas um designer era 

responsável por toda a demanda e, não havia como se envolver nos vários projetos em 

andamento. 

Assim, o perfil especialista é muito raro nas empresas entrevistadas, com cada 

integrante do time necessitando aprender as funções dos demais para poder contribuir mais 

com o projeto. 

 

4.9 Pesquisador de UX, Analista de Requisitos, Analista de Negócios 
 

Um aspecto que surgiu, durante a fase de entrevistas, foi a definição dos papéis de 

analista de requisitos, analista de negócios e pesquisador de UX. Estes, muitas vezes, se 

confundem, se mesclam ou são definidos de diferentes formas, dependendo da organização, 

do tipo de projeto e da forma como UX é percebida pela alta gerência, clientes e demais 

envolvidos no projeto. 

P2, por exemplo, reporta que, em sua empresa, tem surgido, há alguns meses, o papel 

de pesquisador de UX e que, desta forma, a inclusão de atividades de UX tem se iniciado nas 

fases iniciais de proposta facilitando que as práticas sejam planejadas e os times de UX sejam 

mais bem dimensionados. Segundo ela, este cargo foi formalmente definido, substituindo o 

analista de requisitos que tinha uma formação e competências mais voltadas para aspectos 

funcionais e técnicos. Este processo se iniciou quando se começou a perceber a importância 

estratégica de UX nos projetos que realizam em sua organização. 
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Mas, muitos manifestam que a visão centrada no usuário ainda não é uma prática 

institucionalizada dependendo, muitas vezes, do cliente que solicita o projeto e que, portanto, 

este papel do designer da experiência como estratégico para definição do produto a ser 

construído, não está muito claro em várias organizações.  

 

4.10 Práticas relacionadas ao ciclo de desenvolvimento 

 

As práticas relacionadas ao ciclo de desenvolvimento, investigadas na pesquisa e 

detalhadas no tópico 2.5, foram as seguintes: 

1- Existe um ciclo ou sprint antes do desenvolvimento para realização de pesquisas, 

estabelecimento da visão do produto e onde primeira versão do backlog é 

estabelecida? 

2- Designers trabalham em sprints ou ciclos à frente? 

3- A pesquisa/ideação design contempla requisitos de UX: perfis dos usuários ou 

personas que interagem com o sistema e suas necessidades específicas de 

interação, tarefas e o contexto em que as tarefas são realizadas? 

4- Critérios de aceitação incluem requisitos de usabilidade? 

5- São discutidos aspectos de UX nas cerimônias prescritas em métodos ágeis 

como: reuniões de planejamento, reuniões diárias para discussão de 

impedimentos, retrospectivas e apresentações de produto? 

6- Designers trabalham integrados com o time? 

7- Colocação é uma prática frequente ou estimulada? 

8- O processo de design é feito de forma colaborativa ou em pares com outros 

designers, analistas de negócio, desenvolvedores ou outros membros do time? 

9- Os testes de usabilidade ou inspeções são estimulados após cada versão de 

entregáveis ou durante o ciclo, mesmo que usando técnicas como guerilla ou 

inspeções em protótipos de papel? 

 

Os respondentes reconhecem a importância das práticas recomendadas na literatura, 

mas não conseguem executá-las como prescrito.  

Algumas das práticas se destacam, pois foram indicadas como frequentemente 

adotadas pela grande maioria dos respondentes. São elas: 

§ um ciclo ou sprint antes do desenvolvimento, em que pesquisas são realizadas, a 

visão do produto e a primeira versão backlog deste produto são estabelecidas; 
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§ estudo dos atores e seus estilos de interação; 

§ a prática do design que consiste em trabalhar de forma integrada ao time.  

No entanto, reforçam que a escolha das práticas depende de variáveis como: 

restrições do time, por exemplo, disponibilidade ou não de um designer em tempo integral; 

experiência prévias dos integrantes com as práticas; do perfil do projeto ou do requisito a ser 

implementado; da necessidade ou característica do clientes contratante como, por exemplo, se 

entende o valor de UX e, por fim, do prazo que dispõe para realizar cada sprint, do tamanho 

do projeto ou requisito a ser implementado e da criticidade do projeto ou requisito.  

As falas apontam para a necessidade de processos menos prescritivos, onde apenas 

práticas essenciais são obrigatórias. 

Muitos respondentes atestam ter dificuldades de incluir usuários durante os sprints. 

Também não são frequentes as inspeções do design durante o ciclo em protótipos em 

papéis ou de maior fidelidade, mock-ups e storyboards como prescrito na literatura. 

Também não são frequentes as colocações. Atualmente, ter todo o time no mesmo 

local, nem sempre é muito fácil. Assim, muitas ferramentas tem ofertado a gestão dos projetos 

utilizando práticas de scrum mesmo que todo time não esteja no mesmo local. 

 

4.11 Técnicas e artefatos 

 

Os resultados quanto à adoção e importância de técnicas e artefatos investigados 

estão detalhados nas tabelas a seguir, onde estão haxurados os que têm adoção e/ou atribuição 

de importância mais significativa (acima de 50%): 

  
Tabela 5 (4) - Adoção e importância de técnicas UX em cenários ágeis na visão dos respondentes 

Técnica Adoção Importância 
(a) Pesquisa - Análise da Concorrência  13 (59,09%)  11 (50,00%)  
(b) Pesquisa - Entrevistas  14 (63,64% ) 12 (54,55%) 
(c) Pesquisa - Questionários  12 (54,55% ) 12 (54,55%) 
(d) Pesquisa - Inquéritos contextuais breves  6 (27,27% ) 2 (9,09% ) 
(e) Ideação/Design Colaborativo - Brainstorming (Tempestade de Ideias)  20 (90,91% ) 15 (68,18%) 
(f) Ideação/Design Colaborativo - Card-sorting (Classificação de cartões)  9 (40,91%) 9 (40,91% ) 
(g) Ideação/Design Colaborativo - Workshop  11 (50,00% ) 11 (50,00%) 
(h) Ideação/Design Colaborativo - Grupos Focais  9 (40,91%) 8 (36,36%) 
(i) Design em Pares/Colaborativo/Design Studio.  7 (31,82%) 11 (50,00%) 
(j) Inspeções constantes durante todo o ciclo  8 (36,36% ) 13 (59,09%) 
(k) RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation)  6 (27,27%)  8 (36,36%) 
(l) Testes de Guerilla  6 (27,27% ) 7 (31,82%) 
(m) Testes remotos  9 (40,91% ) 12 (54,55%) 
(n) Testes formais  9 (40,91% ) 5 (22,73% ) 
 (o) Outros (Foram citados (1) etnografia, (2) técnicas de pontuação e (3) nenhuma 
técnica é utilizada) 3 (13,64%)  

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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Os entrevistados reforçam que a utilização de técnicas e artefatos dependem dos 

critérios que já haviam sido relatados por Dasilva et al. (2011), Sy (2007) e Sy e Miller 

(2008). Ou seja, para escolha do que será utilizado se observam os critérios de tempo, 

granularidade e 
 

Tabela 6 (4)- Adoção e importância de artefatos na visão dos respondentes 
Artefato Adoção Importância 

a) Cenários  16 (72,73%) 18 (81,82%) 
(b) Histórias  17 (77,27%) 12 (54,55%)  
(c) Épicos  9 (40,91%) 9 (40,91%) 
(d) Temas  6 (27,27%) 6 (27,27%)  
(e) Index Cards  2 (9,09%) 5 (22,73%)  
(f) Diagramas de Afinidades  5 (22,73%) 8 (36,36%) 
(g) Mapa de Jornadas  7 (31,82%) 8 (36,36%) 
(h) Mockups  17 (77,27%) 14 (63,64%)  
(i) Protótipos  20 (90,91%) 20 (90,91%) 
(j) Quadros  4 (18,18%) 5 (22,73%)  
(k) Sketches  9 (40,91%) 10 (45,45%)  
(l) Personas  13 (59,09%) 12 (54,55%) 
(m) Proto personas  3 (13,64%) 4 (18,18%)  
(n) Storyboarding  10 (45,45%) 12 (54,55%) 
(o) Wikis  6 (27,27%) 7 (31,82%)  
(p) Wireframes  18 (81,82%) 15 (68,18%) 
(q) Documentações atendem aos requisitos ágeis  6 (27,27%) 9 (40,91%)  
Outros  2 (9,09%)    

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 
Visualização prescrita em (DASILVA et al., 2011; SY, 2007; SY; MILLER, 2008). 

As falas a seguir reforçam estes aspectos. P10 cita que os artefatos devem promover 

o design colaborativo: 

[A escolha é de] Todos que têm uma capacidade de avaliação mais interativa 
e que se possa acompanhar diretamente e visualmente os entrevistados, 
stakeholders ou quaisquer usuários.  

Outra fala, em destaque, se refere ao fato de que possam se adequar aos prazos curtos 

exigidos por metodologias ágeis (DASILVA et al., 2011; SY, 2007; SY; MILLER, 2008): 

[P13]: 

Técnicas que possuam um custo maior de tempo ou financeiro devem ser 
negociadas com o P.O. 

Além da preocupação com os critérios de Sy (2007), Px reforça que a escolha da 

prática, técnica e do artefato dificilmente ocorre levando apenas em conta o benefício que é 

reportado na literatura.  
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Outros fatores como: a experiência prévia dos integrantes com a prática, técnica e o 

artefato são decisivos, principalmente quando em métodos ágeis, onde o aprendizado e o 

retorno obtido com a utilização precisam ser rápidos. 

Reforça ainda que, na sua experiência, tentar adotar uma estratégia "forçada" de uso 

de uma técnica ou artefato, dificilmente funcionará, é preciso compreender o problema que 

está exigindo uma resposta e observar que ferramenta pode dar mais resultados naquele 

contexto. Desta forma, após perceberem os benefícios associados ao contexto específico 

enfrentado no projeto em questão, acredita que os integrantes passam a valorar a ferramenta 

e/ou artefato e passam a querer usar em outros contextos semelhantes. 

Isto, confirmam os entrevistados, geralmente, exige que se tenha uma liderança no 

time que possua conhecimento suficiente para orientar os demais para a escolha da 

técnica/artefato adequado, quando o problema surgir. 

Assim, mesmo com a fala de P1, destacada a seguir, que reforça a adequação das 

práticas, técnicas e artefatos recomendados na pesquisa, somente o uso da técnica/artefato não 

é suficiente: 

O ferramental descrito neste trabalho está bastante próximo do que os UX e 
demais membros dos times precisam utilizar para um bom trabalho de 
desenvolvimento centrado no usuário. 

As falas a seguir, acentuam o aspecto que somente o uso da técnica/artefato não é 

fator revelante para que o sucesso seja alcançado.  

É preciso investimentos em capacitação, pessoas e processos para que a maturação 

no uso destas técnicas e artefatos possam dar resultados mais efetivos. 

A fala a seguir acentua, por exemplo, que questionários podem não ser eficazes se 

não souberem ser interpretados e planejados. Os diversos autores que estudam estratégias de 

coleta de dados já reforçam os cuidados com as várias técnicas para que sejam eficazes. 

 [P11]: 

Questionários geralmente não resultam em dados ricos, mas sim em 
informações meramente quantitativas.  

Esta outra fala reporta que vários outros cuidados devem ser planejados no uso de 

cada técnicas. 

[P11]: 

Testes formais demandam grande esforço de recrutamento/agendamento e 
análise.  

Esta reforça a necessidade de experiência para a escolha das técnicas adequadas: 

[P13]: 
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Técnicas que possuam um custo maior de tempo ou financeiro devem ser 
negociadas com o P.O. A adoção de técnicas que possam acarretar a falha de 
uma sprint, seja por inexperiência da aplicação ou por decisão do time por 
enxergar valor agregado precisam de comprovação prática do ganho. O dono 
tem que enxergar que não houve perda real.  

Por fim, esta reforça que sejam analisados o perfil do time e o retorno do 

investimento no uso da técnica, aspecto já comentado acima.  

[P20]:  

Todas as opções marcadas atendem e devem ser avaliadas para saber se se 
enquadram no perfil das equipes ágeis e principalmente aos UXs e seu 
retorno no investimento dessas técnicas.  

 

Um aspecto a ser destacado, é o brainstorming como técnica para ideação/design 

colaborativamente adotada pela grande maioria dos entrevistados, talvez pela facilidade na 

adoção (Tabela 5 (4)).  

A fala de P15 é um indício da necessidade de uma estratégia que auxilie a escolha 

das técnicas e artefatos, sendo que o mesmo racicíonio pode ser aplicado à escolha de 

práticas: 

Os artefatos deverão se adequar ao escopo do projeto, é dificil determinar 
qual artefato deverá ser utilizado pela organização. É necessário que os 
designers possuam um vasto ferramental de técnicas e artefatos ao seu dispor 
para empregar à medida que se fazem necessários no processo de design e 
desenvolvimento.  

 

4.12 Benefícios na adoção de métodos ágeis e UX para pequenas e médias empresas 

 

Os benefícios percebidos que poderiam ser alcançados com as práticas recomendadas 

para adoção conjunta do design da experiência e de metodologias ágeis, são na visão dos 

respondentes: menor índice de retrabalho; equipes mais preparadas, capacitadas e integradas 

nas técnicas e práticas; aprendizado de técnicas colaborativas; produtos mais fáceis de usar; 

alinhamento com a estratégia de negócio; projetos mais adequados as necessidades dos 

patrocinadores. 

Abaixo se encontram algumas das falas: 

[P1] - [Os benefícios consistem na] criação de uma cultura que proporciona 
uma visão do produto que será desenvolvido. Além disso, UX associado a 
métodos ágeis trará o benefício de trabalhar em pequenas iterações e com a 
possibilidade de testar antecipadamente juntos aos usuários do software. 
Assim, trazendo feedback com mais antecedência também.  
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[P2] Quanto aos benefícios são inúmeros: projeto mais adequado às 
necessidades do usuário; - mais colaboração entre o time e o cliente; time 
integrado conhecendo por completo o negócio do projeto, e focando sempre 
nas necessidades do usuário; produto/serviço com qualidade e facilidade de 
uso proporcionando mais aceitação pelos seus usuários. 

[P5] - O principal benefício é a melhoria contínua e a flexibilidade de 
mudança em tempo de projeto. 

[P20] - Trazer UX para área de produto e estratégia é fundamental para 
idealizar, validar e estimular novos produtos. 

Um dos respondentes cita ainda que métodos ágeis trazem autonomia, rapidez e 

comprometimento necessários para o sucesso de projetos. Diz ainda, quando adotados em 

conjunto com UX, constituem uma excelente estratégia para sobrevivência no mercado atual.  

 

4.13 Importância de estratégia de institucionalização para pequenas e médias empresas 

 

Quanto à necessidade de estratégia para que se possa ganhar maturidade na prática 

de UX integrada às metodologias ágeis, os respondentes confirmaram a importância de uma 

proposta que corresponda a este contexto.  

Analisando a versão preliminar da proposta que foi especificada (vide apêndice C), 

apenas dois identificam contradições com o manifesto ágil. 

Quando perguntados sobre a possibilidade de adotar a estratégia em uma escala 

Likert de 1 a 10, dezesseis deles atribuem nível 7 ou maior que 7; cinco atribuem nível 4 a 6. 

E somente três atribuem nível menor ou igual a três (Figura 4 (4)). 
 

Figura 4 (4)- Possibilidade de adoção da estratégia 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

No entanto, a maioria não considera que seja fácil implementar.  
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Destacam fatores que devem ser chaves na estratégia: a importância de suporte da 

alta gestão, a possibilidade de ser incremental, o suporte à integração dos diferentes 

backgrounds dos componentes do time, e práticas que possam tornar visível a importância das 

práticas de UX e do seu valor estratégico na tomada de decisões relacionadas ao negócio.  

Alguns citam a necessidade de indicadores prévios do sucesso da estratégia que 

motivem a adoção. 

 [P11] - É difícil, na maioria dos contextos, instituir-se um novo processo, 
mesmo que gradualmente, sem ter resultados prévios que embasadores. Não 
sei se entendi bem o processo proposto, mas me parece que uma estratégia 
de adoção mais gradual, em níveis crescentes de maturidade/recursos, me 
parece mais eficaz. 

[P11] - se não for baseada em resultados (valor) prévios, pode ser difícil 
convencer o cliente/time. 

 

4.14 Estudo de caso de adoção da estratégia preliminar para maturidade em práticas de 

UX em PME 

 

Uma versão preliminar da estratégia foi adotada em empresa de tecnologia da 

informação, de forma a aprofundar a análise dos benefícios, limitações e ter uma melhor 

compreensão do fenômeno de apropriação das práticas nestes cenários. 

O estudo de caso aconteceu durante o período de novembro de 2015 a janeiro de 

2016. O local de aplicação tem como missão ofertar cursos de qualificação profissional, 

cursos técnicos de nível médio e ensino superior, de acordo com demandas da indústria local. 

Realiza, ainda, a prestação de serviços técnicos e tecnológicos, consultoria, projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e de processos. 

Na primeira etapa, que aconteceu nas duas primeiras semanas de novembro de 2016, 

foram realizados três workshops. No primeiro, foi apresentado o objetivo da pesquisa e da 

estratégia e compreendido os ganhos provavéis para a empresa com esta experiência. Nos 

dois workshops seguintes, foi realizado um checklist das práticas de forma a obter um 

diagnóstico das práticas que a organização já utilizava, foram discutidas as restrições da 

empresa com relação ao cronograma e times.  

Após este período, foi selecionado o projeto e o time executor que melhor 

atendessem aos critérios da pesquisa e às restrições da empresa. 



69 

O sistema escolhido disponibiliza, gratuitamente, currículos de seus egressos. A 

busca por profissionais é realizada por cerca de 500 empresas e são mais de 16.000 currículos 

em diversas áreas de atuação. O sistema possui um módulo de feedback com o objetivo que a 

organização possa ter indicadores dos profissionais que participaram de processos seletivos e 

que foram efetivamente contratados. Este módulo não vinha apresentando resultados 

confiáveis, sendo este o foco de análise deste projeto. 

A partir do checklist de práticas de referência e observando o cenário atual e as 

restrições da organização, a princípio, foram selecionadas as seguintes práticas para adoção: 

estudo dos perfis de usuários que utilizam a aplicação observando objetivos e estilos de 

interação; estudos dos contextos de utilização observando objetivos e estilos de interação; 

design colaborativo através de workshops e brainstorming; uso de artefatos leves (protótipos 

em papel) para representar as soluções de design e, por fim, inclusão dos usuários ou 

representantes no processo de ideação, prototipação, validação. Foram também definidas 

métricas para avaliação da solução adotada e refinamento da solução. 

O backlog inicial do projeto foi elaborado através de brainstorming envolvendo todo 

time. Os seguintes ítens foram definidos: incluir um processo de feedback na tela principal do 

sistema dando destaque para o mesmo; desenhar e validar um processo de identificação dos 

candidatos que despertaram interesse durante a busca pelos currículos profissionais; incluir 

estratégias de marketing (vídeos promocionais ou outras) para que as empresas compreendam 

a importância do feedback para a organização; permitir que o processo de feedback possa ser 

realizado através de mais de um meio como email, sms ou outros; redesenhar a tela inicial do 

sistema para que adote a estratégia minimalista de design e incluir banners com indicadores 

que possam motivar o interesse para responder o feedback (exemplo: total de profissionais 

que despertaram interesse e que foram contratados). 

O projeto foi realizado em sprint semanais com o total de cinco sprints. A 

dificuldade maior foi a inclusão de usuários no processo que só pôde ser realizada após 

sprints, com o projeto já parcialmente implantado. 

 

4.14.1 Ganhos da experiência 
 

Diversos aspectos só foram conhecidos, no momento em que foi possível entrevistar 

os usuários.  
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O sistema não havia sofrido muitas alterações desde a sua concepção. As últimas 

pesquisas que a organização havia realizado com usuários eram sobre modificações nas 

funcionalidades já disponíveis no sistema e os resultados permitiram, até então, realizar 

alguns pequenos ajustes nas últimas versões disponibilizadas.  

O objetivo desta entrevista foi investigar os aspectos do que os demotivavam a 

utilizar o sistema e porque não forneciam o feedback sobre os profissionais contratados. 

As discussões, a partir daí, foram muito ricas, trazendo requisitos desconhecidos, que 

a organização percebe ser necessário implantar em versões futuras como:  

§ necessidade de atualização, pelo próprio egresso, de seus dados de contato. Pois, da 

forma que era realizada hoje pela organização não era eficiente e estes eram um dos 

pontos de queixa das empresas que buscavam os profissionais e não conseguiam 

realizar o contato; 

§ incluir novas formas de comunicação como sms, aplicativos de chat, por exemplo; 

§ incluir formas da organização cliente divulgar suas vagas, de forma que se 

estabelecesse uma parceria mais forte entre as duas organizações, havendo troca 

dos benefícios obtidos por um e outro, o que motivaria o uso do feedback. 

Assim, um primeiro ganho reportado pelos integrantes do time foi uma melhor 

compreensão do perfil e necessidades dos usuários que interagem com a aplicação.  

Um segundo ganho reportado foi compreender que nem sempre o usuário alvo era 

efetivamente o único usuário que interagia com o sistema. O usuário alvo já era bem 

conhecido, pois compreendiam ser um profissional de recursos humanos de uma das 

organizações que tinham interesse nos profissionais habilitados pelos cursos oferecidos.  

No entanto, descobriram que, muitas vezes, outras organizações tinham interesse em 

utilizar o sistema, como, por exemplo, empresas de consultoria em recursos humanos. Estas 

tinham necessidades diferentes quanto às interações, por exemplo, a forma como foi 

implementada a consulta, os filtros de busca e a forma como foi implementado o feedback 

não facilitava quando existia necessidade de interagir com um número maior de estudantes 

em uma mesma interação. 

Outro ganho reportado foi à compreensão melhor da priorização dos requisitos a 

serem implementados a cada sprint. Neste caso, estabelecer os indicadores de UX, no início 

do processo, permitiam selecionar os requisitos a serem implementados a cada sprint, 

almejando sempre o ganho em relação aos indicadores. 
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Por fim, as reuniões de pesquisa e ideação, sempre que possível, envolvendo todo o 

time, permitiu o ganho de conhecimento do negócio, dos problemas enfrentados pelos 

usuários e das soluções a serem desenvolvidas em versões futuras, permitindo que a 

construção fosse coletiva. 

 

4.14.2 Limitações do estudo de caso 
 

O time não ficou dedicado ao projeto, o que não permitiu avançar muito, devido 

também às restrições quanto ao prazo final da pesquisa. 

Não havia integrantes com o perfil de designer, os desenvolvedores nesta 

organização, faziam também o papel do designer. Isto impediu que a solução que tinha sido 

desenhada em protótipo fosse realizada com sucesso. Somente uma etapa do processo que 

consistia em fornecer as informações dos egressos que despertavam interesse para contratação 

e tinha uma solução mais simples de design foi realizada com sucesso e obteve respostas 

favoráveis na coleta de indicadores. A segunda etapa da solução, ficou pouco atrativa e o 

usuário não se interessava em clicar para dar o feedback da contratação. 

Os protótipos também foram usados de forma muito limitada pela falta de 

familiaridade do time com a técnica. 

Não houve tempo de realizar novos ciclos de aprendizado para que os integrantes 

pudessem se apropriar do processo e das técnicas utilizadas. 

 

4.15 Discussão 

 

Esta seção apresenta a discussão dos resultados da pesquisa de campo envolvendo 

vinte e  cinco respondentes sobre a apropriação de práticas de UX e metodologias ágeis. 

O perfil dos respondentes contemplam oito unidades da federação e de todas as 

regiões brasileiras. Quanto ao nível de escolaridade e experiência com as áreas envolvidas na 

pesquisa, dezenove possuem pós-graduação, vinte e quatro, mais de dois anos de experiência 

com metodologias ágeis, dezoito respondentes, mais de dois anos em gestão de projetos e 

vinte deles têm mais de dois anos em UX. Exercem papéis variados de designers de interação, 

arquitetos de informação, consultores, especialistas em métodos de pesquisa de design, scrum 

master e líderes de projeto. 
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Os aspectos discutidos se referem à adoção e importância das práticas na visão dos 

entrevistados, assim como a importância de uma estratégia que auxilie a apropriação, 

especialmente em organizações de menor porte. 

Os resultados indicam que as organizações de pequeno e médio porte ainda 

enfrentam muitas dificuldades relacionadas à institucionalização de práticas de Ux.  

Times de UX reduzidos impedem que os designers estejam presentes em várias 

iniciativas de desenvolvimento de sua organização. Os recursos limitados impedem também o 

exercício pleno das práticas de UX. 

Tarefas importantes como, por exemplo: incluir o time de UX desde as fases iniciais 

de proposta, realizar pesquisas de UX e testes com usuários são muito dificultadas a não ser 

em iniciativas isoladas. 

A alta gestão, muitas vezes, desconhece o valor das práticas de UX, o que dificulta 

maiores investimentos em recursos humanos, espaço físico como laboratório de teste e 

aquisição de ferramentas. 

Entrevistados relatam que as melhorias na inclusão de práticas nos projetos, 

geralmente, acontecem quando o líder de projeto ou um profissional experiente nas práticas 

consegue, a partir de oportunidades que vão surgindo em projetos isolados, mostrar ao time os 

resultados obtidos em termos de satisfação do usuário. 

Os respondentes afirmam também que, dificilmente, processos se estabelecem de 

forma top-down e imediata, é preciso um tempo para maturação, compreensão por todo time 

das práticas e dos contextos em que elas se aplicam. Principalmente, se pensarmos na 

diversidade que é o ecossistema de aplicações, ferramentas e técnicas disponíveis em 

tecnologia da informação. 

Quanto às capacitações, em diversos aspectos, também têm sido executadas de forma 

adhoc. 

As métricas relacionadas à UX não são definidas e gerenciadas nas organizações dos 

respondentes, com poucas exceções. 

Alguns atestaram que a criação de templates de entrevistas, personas, roteiros de 

testes é realizada por eles, mas que é uma prática ainda incipiente. Apesar de perceber a 

importância, a sobrecarga de tarefas do designer impede que ele se dedique a essa prática.  

Os respondentes reconhecem a importância das práticas recomendadas na literatura 

quando se trata do ciclo de desenvolvimento scrum, mas também não conseguem executá-las, 

como prescrito.  
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Muitos respondentes atestam ter dificuldades de incluir usuários durante os sprints. 

Também não são frequentes as inspeções do design durante o ciclo em protótipos em papéis 

ou de maior fidelidade, mock-ups e storyboards, como prescrito na literatura, e colocações 

também só são possíveis em iniciativas isoladas.  

Lembram que a escolha das práticas depende de variáveis como: disponibilidade ou 

não de um designer em tempo integral; experiências prévias dos integrantes com as práticas; 

do perfil do projeto ou do requisito a ser implementado; da necessidade ou característica do 

clientes contratantes, como por exemplo, se entende o valor de UX; e por fim, do prazo que 

dispõe para realizar cada sprint, do tamanho do projeto, do requisito a ser implementado e da 

criticidade do projeto ou requisito com relação à UX.  

Os benefícios percebidos que poderiam ser alcançados com as práticas recomendadas 

para adoção conjunta do design da experiência e de metodologias ágeis, são na visão dos 

respondentes: menor índice de retrabalho; equipes mais preparadas, capacitadas e integradas 

nas técnicas e práticas; aprendizado de técnicas colaborativas; produtos mais fáceis de usar; 

alinhamento com a estratégia de negócio; projetos mais adequados as necessidades dos 

patrocinadores. 

Quanto à necessidade de estratégia para que se possa ganhar maturidade na prática 

de UX integrada às metodologias ágeis, os respondentes confirmaram a importância de uma 

proposta que corresponda a este contexto.  

No entanto, não consideram simples a adoção, entre as razões de complexidade, 

destacam fatores que são chaves na estratégia proposta, como facilitadores do processo de 

melhoria: a importância de suporte dos altos níveis executivos, a importância de ser 

incremental, do suporte à integração dos diferentes backgrounds dos componentes do time, de 

oferecer estratégias que permitam gestão de mudanças e a conscientização da importância das 

práticas de UX e do seu valor estratégico na tomada de decisões relacionadas ao negócio. 

Alguns citam ainda a necessidade de indicadores prévios do sucesso da estratégia que 

motivem a adoção. 

Reforçam que, na sua experiência, tentar adotar uma estratégia "forçada" de uso de 

uma técnica ou artefato, dificilmente funcionará, é preciso compreender o problema que está 

exigindo uma resposta e observar que ferramenta pode dar mais resultados naquele contexto. 

Desta forma, após perceberem os benefícios associados ao contexto específico enfrentado no 

projeto em questão, acredita que os integrantes passam a valorar a ferramenta e/ou artefato e 

passam a querer usar em outros contextos semelhantes. 
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Isto, geralmente, exige que se tenha uma liderança no time que possua conhecimento 

suficiente para orientar os demais para a escolha da técnica/artefato adequado, quando o 

problema surgir. 

 

4.16 Considerações finais do capítulo 

 
Este capítulo verificou, por meio do estudo de campo com vinte e cinco profissionais 

atuantes no contexto de metodologias ágeis e design da experiência, a adoção de práticas de 

UX em pequenas e médias empresas brasileiras de tecnologia da informação. 

Foram observadas as similaridades e divergências entre as práticas adotadas e as 

propostas apresentadas na literatura. 

Foi analisada a importância da adoção de uma estratégia que observe potencialidades 

de melhoria e restrições, de forma a facilitar a apropriação de práticas do design de 

experiência adequado à adoção de métodos ágeis e a pequenas e médias empresas. 
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5 ESTRATÉGIA PARA APROPRIAÇÃO DE UX POR PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS NA ADOÇÃO DE MÉTODOS ÁGEIS 

 

Este trabalho descreve uma proposta de estratégia que visa à apropriação de práticas 

de UX para pequenas e médias empresas que adotam metodologias ágeis.  

As referências teóricas, descritas no capítulo dois, são norteadoras desta proposta e 

são ainda contemplados os desafios e restrições observados, em pesquisa de campo. 

Entende-se como institucionalização de UX a prática consistente do design da 

experiência em projetos de desenvolvimento com resultados, que em níveis avançados, 

podem ser medidos e gerenciados para melhoria contínua. Segundo consultorias como a 

Human Factors Institute e o Nielsen Norman Group, a institucionalização de UX em níveis 

mais elevados e certificados de maturidade dura mais de 10 anos.  

No entanto, segundo as mesmas consultorias, práticas de UX incorporadas ao 

processo podem produzir resultados efetivos na melhoria do design de experiência, em 

poucos meses. 

O objetivo desta proposta, portanto, é facilitar a apropriação de práticas de UX 

alinhadas às práticas ágeis em pequenas e médias empresas. 

Diferencia-se das demais propostas, pois:  

§ Reforça, para os gestores e times responsáveis pela iniciativa de melhoria que as 

práticas de UX a serem incluídas serão selecionadas de forma incremental, 

respeitando os limites de recursos disponíveis na organização, em um determinado 

momento;  

§ As práticas propostas têm como base práticas de modelos de maturidade e 

frameworks para o contexto de UX e métodos ágeis;  

§ E contempla desafios comuns enfrentados por pequenas e médias empresas. 

Assim, visa atender organizações que dispõem de times pequenos e recursos de 

infraestrutura limitados. 

Para que a institucionalização se faça, compreendemos que o time necessita se 

apropriar das melhores práticas de UX.  

Essa proposta contempla este processo de apropriação onde se pressupõe portanto 

que os envolvidos aprendam práticas, métodos e técnicas de forma a utilizarem em contextos 

diversos com eficiência e eficácia.  

Essa apropriação é realizada em mais de um ciclo de iteração, com reflexões sobre os 

ganhos e lições aprendidas a cada ciclo. 
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O processo de apropriação tem como base práticas, terminologia e conceitos 

definidos no Scrum, de forma a facilitar a compreensão e execução do mesmo. Práticas de 

Scrum têm sido usadas por frameworks de melhoria de processos, tanto para PME, como em 

Pino et al. (2010), como tem sido indicadas para projetos de grande escala como o SAFe - 

Scaled Agile Framework® (SAFE, 2016). 

Está representado na figura 5 (5) e será detalhado nas seções posteriores. 

 
Figura 5 (5)- Ciclo de Apropriação de Práticas de UX 
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Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 
5.1 Recomendações quanto ao time executor do ciclo de apropriação 

 

Realizar uma iniciativa de melhoria em processos de desenvolvimento implica em 
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organizacional. Assim, esta estratégia enfatiza a importância da definição de um ou mais 

integrantes que patrocinem a iniciativa.  

Em modelos tradicionais, estes patrocinadores pertencem aos níveis gerenciais mais 

altos da organização. Nesta proposta, se compreende que, isto nem sempre é possível em 

pequenas e médias organizações e que, na prática, este patrocínio tem sido realizado pela 

média gerência ou por um gerente de projeto que possa assumir a liderança de UX na 

organização.  

Dependendo do contexto da organização, pode ser necessária a presença de um ou 

mais consultores que possam auxiliar este processo. Consultores são necessários quando, por 

exemplo, a empresa não possui internamente integrantes que conheçam práticas, técnicas e 

artefatos que serão utilizados no projeto e incorporados em projetos futuros. 

Além destes, alguns papéis que são primordiais no Scrum, devem estar presentes ou 

representados no time responsável para que a iniciativa seja bem sucedida: scrum master, 

product owner e representantes do time de desenvolvedores, qualidade ou testadores devem, 

preferencialmente, integrar também o time responsável pela iniciativa de melhoria. 

Pois, entende-se que a construção colaborativa e o conceito de propriedade coletiva 

são essenciais em métodos ágeis. 

Um resumo, portanto, das recomendações quanto ao time que será responsável pelo 

ciclo de apropriação consiste em: identificar um patrocinador da iniciativa de UX; o time deve 

ser multidisciplinar e incluindo os principais papéis do Scrum - esta multidisciplinaridade se 

prescreve também para a composição de times de métodos ágeis; estimular a construção do 

plano de apropriação de forma colaborativa, avaliar a necessidade de um consultor para 

aprendizado e suporte às práticas que serão utilizadas no ciclo. 
 

5.2 Diagnóstico 

 

Assim como em outras propostas de melhoria de processo, descritas no capítulo dois 

nos modelos de maturidade de UX, os passos iniciais envolvem um diagnóstico que deve ser 

realizado pelo time executor da iniciativa.  

Este diagnóstico tem como objetivo o estabelecimento de pontos fortes e 

oportunidades de melhoria, de forma a planejar as ações desejadas. Esta primeira etapa está 

representada na figura 6 (5). 

Em metodologias ágeis e em empresas de pequeno e médio porte, que são objetos 

desta proposta, este diagnóstico deve ser simples, de fácil aprendizado e aplicação, pois estes 
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contextos não só demandam, geralmente, respostas mais rápidas, mas também contém 

recursos mais limitados para alocar para iniciativas de melhoria de processos.  

Um checklist composto por melhores práticas, escolhidas com base na literatura, 

norteia esta etapa. As práticas serão descritas com detalhes mais adiantes nas seções 5.8 e 5.9. 

O checklist está descrito no Quadro 6 (5) e o referencial teórico destas práticas foi descrito no 

capítulo 2. 

Além de práticas, técnicas e artefatos são sugeridos para adoção na seção 5.10. 

Recomendações quanto à utilização dos mesmos também estão descritas na mesma seção. 

As práticas estão divididas em duas categorias: mais genéricas, chamadas, nesta 

estratégia, de práticas de infraestrutura. As práticas de infraestrutura não são específicas de 

um determinado projeto, ou seja, estão relacionadas a aspectos que beneficiarão futuros 

projetos e, muitas vezes, precisam ser cumpridos antes que os projetos aconteçam.  

A segunda categoria consiste de práticas que são recomendadas para inclusão no 

ciclo de desenvolvimento de um projeto e que, portanto, podem ser específicas de um 

determinado projeto.  

O objetivo do diagnóstico, como já mencionado, tem como premissas ser simples, de 

fácil aprendizado e aplicação.  

Lembrando que o objetivo:  

(1) não é certificação como modelos de maturidade já o fazem;  

(2) é a definição de metas e tarefas do próximo ciclo de apropriação de práticas;  

(3) que as melhorias na apropriação de práticas devem ser incrementais, apenas 

práticas prioritárias, de acordo com os recursos disponíveis na organização, naquele 

momento, são selecionadas, de forma a não sobrecarregar o processo de desenvolvimento.  

Cada prática avaliada recebe, no início do planejamento, um status TA - totalmente 

atendida, PA - parcialmente atendida, NA - não atendida. Este status permite nortear a 

escolha. Após atribuir o status, o time deve priorizar estas práticas. 

A prioridade de incluir a prática nos próximos ciclos de melhoria deve ser definida 

pelo time executor e após, priorização, devem ser selecionadas as práticas que serão 

contempladas no backlog de melhorias do próximo ciclo. 

O Quadro 6 (5) ilustra todas as práticas recomendadas que serão detalhadas nas 

seções 5.8 e 5.9. 
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Quadro 6 (5)- Checklist de recomendações e práticas 
 

Recomendações e práticas TA PA NA Prioridade S/N 
Patrocinador e Consultoria (pré-requisito)      
Infraestrutura - recursos financeiros      
Infraestrutura - times de UX      
Infraestrutura - capacitações      
Infraestrutura - equipamentos, locais e 
ferramentas 

     

Processo (pesquisa) - levantamento dos perfis 
de usuários, tarefas e contextos 

     

Processo (construção) - integração times       
Processo (construção)- construção 
colaborativa, em pares e co-locação 

     

Processo (construção) - sprint à frente dos 
desenvolvedores e/ou design colaborativo 

     

Processo (inspeção/validação)- 
inspeção/avaliação do produto frequente 

     

Processo (inspeção/validação)- aspectos de 
UX nos critérios de aceitação 

     

Processo (geral) - visão global do produto      
Processo (geral)- participação dos usuários      
Processo (geral)- aspectos UX nas reuniões 
de planejamento, reuniões diárias, 
restrospectivas e apresentações de produto 

     

Processo (geral) - técnicas e artefatos 
(aspectos chave: tempo, granularidade, 
colaboração) 

     

Melhoria contínua UX - Coleta, análise e 
divulgação das métricas de UX 

     

Infraestrutura/Processo/Melhoria Contínua 
e Reuso - padrões, templates, guias e base de 
conhecimento 

     

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

5.3 Planejamento do processo de melhoria 

 

Feito o diagnóstico, o time realiza o planejamento do ciclo de apropriação que pode 

envolver um ou mais projetos. Recomenda-se que, no primeiro ciclo, seja selecionado um 

projeto piloto para que todo o processo seja melhor compreendido pelo time.  

O backlog do ciclo de melhoria consiste nas tarefas que serão executadas para 

inclusão de práticas, técnicas e artefatos a serem incorporadas de acordo com as prioridades 

da organização. Exemplos de tarefas a serem incluídas estão descritas na seção 5.3.1. 

O produto, ao final de um ciclo, consiste em ganhos na apropriação das práticas de 

UX selecionadas para o ciclo cujas métricas devem ser checadas no encerramento. Assim, 

indicadores que permitam analisar os ganhos e/ou perdas desta etapa do ciclo devem ser 
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selecionados. Recomendações quanto a indicadores estão descritas na seção 5.8.5. Podem ser 

também aplicados pré e pós-testes avaliando o ganho de aprendizado nas práticas pelo time. 

Um template para o planejamento do processo de apropriação está descrito na 

Ffigura 6 (5). Este template destaca aspectos importantes: o objetivo principal do ciclo, a 

escolha de patrocinadores das iniciativas, os indicadores de UX para medição das práticas 

associadas e a definição de tarefas e recursos associados às práticas que serão incluídas. 

 

Figura 6 (5) - Template para planejamento das tarefas - ciclo de apropriação 
 

Objetivo do ciclo de melhoria: <  descreva o principal objetivo     > 
Projeto(s) Envolvido(s):   < nome do(s) projeto(s) onde serão aplicadas as atividades de melhoria > 
Patrocinador(es):         <   nome(s) do(s) patrocinador(es) > 
Tarefa Prazo 

(sprint inicial e 
final) 

Responsável Time Envolvido Outros Recursos 
Necessários 

<Descreva a 
tarefa> 

<Indique em que 
sprint será 
iniciada e 
finalizada> 

<Identifique a 
principal pessoa 
responsável> 

<Identifique que times ou 
pessoas estão envolvidas como: 
desenvolvimento, QA, UX, testes, 
entre outros.> 

<Descreva recursos que 
precisam ser 
disponibilizados para que a 
atividade aconteça.> 

<Descreva a 
tarefa> 

... ... ... ... 

     
Nome:    <Nome do indicador> 
Descrição:    <Descreva o indicador ou seu objetivo> 
Forma de Cálculo:   <Descreva como o indicador será calculado> 
Forma de Divulgação:   <Descreva onde o indicador será reportado para o time ou 

outras partes interessadas > 
Faixa de valores de critérios de 
sucesso:  

 <Descreva as faixas de valores que estão sendo definidas como 
critérios de sucesso> 

Forma e Período de coleta:   <Descreva como a coleta será realizada, em que momento e de 
quanto em quanto tempo> 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
 

A Figura 7 (5) representa um resumo ilustrativo das práticas associadas ao ciclo de 

desenvolvimento e onde devem ser inseridas no ciclo, separadas em três categorias: pré-

equisitos; planejamento e finalização do projeto; ciclo de execução do projeto.  

Algumas consistem de pré-requisitos importantes para que a iniciativa seja bem 

sucedida, outras estão associadas desde os primeiros momentos das etapas de planejamento 

do projeto e outras pertencem ao ciclo de desenvolvimento. 

São pré-requisitos importantes: a seleção de patrocinadores da iniciativa e a seleção 

de consultores que possam dar suporte ao processo (representadas no topo da figura) e a 

escolha de indicadores de sucesso das inclusões de práticas de UX (representada no rodapé da 

figura). 

Estão associadas as etapas iniciais de planejamento e ao encerramento do ciclo, para 

reflexão sobre o que deve ser modificado nos próximos ciclos: infraestrutura de pessoas de 
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UX, recursos financeiros, ferramentas e base de conhecimento (guias, templates, padrões, 

casos de sucesso de projetos). 

São práticas-chave do ciclo de desenvolvimento: estímular a participação de 

usuários, integrar o time, propiciar que esteja clara a visão global do produto a ser construído 

e observar aspectos-chave para escolha de práticas, técnicas e artefatos em métodos ágeis que 

devem se adequar ao tempo, granularidade e à construção da visão compartilhada 

indispensáveis nestes contextos. 

Todos estes aspectos serão detalhados nas seções a seguir. 

 
Figura 7 (5) - Resumo ilustrativo das práticas - ciclo de desenvolvimento 
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Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

5.3.1 Exemplos de tarefas a serem incluídas no ciclo de melhoria 

 

As práticas escolhidas para o ciclo de apropriação devem ser desmembradas em 

tarefas a serem executadas.  

Alguns exemplos de tarefas relacionadas às dimensões de capacitação, infraestrutura 

ou ao ciclo de desenvolvimento estão citados a seguir. Estes exemplos não encerram as 

possibilidades, que devem ser analisadas de acordo com o contexto do projeto, do time e da 

organização. 
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§ Escolha, aquisição e capacitação em ferramentas que serão adotadas; 

§ Escolha, contratação e capacitação de novos integrantes; 

§ Escolha e planejamento de estratégia para inclusão de usuários nas diversas fases 

do projeto; 

§ Capacitações da equipe em novas técnicas e artefatos a serem adotados como uso 

de personas, prototipação, design em pares, técnicas de testes de usabilidades; 

§ Uso e customização de guias de estilo associados a determinada plataforma mobile 

ou desktop; 

§ Incluir novas práticas no ciclo de desenvimento como design e/ou inspeção em 

protótipos. 

 

5.4 Execução do processo de Melhoria 

 

A execução das melhorias acontece durante o desenvolvimento do próximo projeto a 

ser realizado, com a consultoria de membros do grupo de melhorias. 

Após a conclusão do primeiro ciclo de melhorias, outros poderão ser realizados pela 

organização, quando desejado, respeitando os limites de recursos.  

 

5.5 Recomendações importantes 

 

É importante observar que, assim como outros modelos estudados, algumas 

recomendações podem facilitar que esta proposta seja bem sucedida. São elas: 

§ O time deve já estar seguindo, em seus projetos de desenvolvimento, a estrutura 

básica Scrum, mesmo que sejam adotadas em conjunto outras metodologias ágeis 

como: XP, Kanban e Lean. Estando, portanto, familiarizados com técnicas adotadas 

na gestão e desenvolvimento de software de metodologias ágeis; 

§ As funções e papéis dos times da equipe devem estar bem definidos, mesmo que 

em alguns casos o mesmo indivíduo represente vários papéis como acontece 

frequentemente em organizações de pequeno e médio porte; 

§ A equipe deve ter pelo menos um especialista em UX ou um consultor externo que 

possa capacitar o time nas práticas; 

§ O time e especialistas UX devem estar preferencialmente estar no mesmo local para 

que as estratégias de design sejam mais facilmente cumpridas. 
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Quando não cumpridos estes requisitos, etapas preparatórias devem ser cumpridas. 

Sendo realizadas, por exemplo, capacitações para que o ciclo possa ser iniciado. 

 

5.6 Encerramento de cada ciclo de evolução do processo de melhoria 

 

Cada ciclo de evolução também é chamado de sprint no processo de apropriação de 

UX. Ao final do projeto envolvido e do ciclo de melhorias, uma etapa de apresentação deve 

ser realizada para apresentação dos indicadores obtidos, uma análise das lições aprendidas e a 

atualização da base de dados de conhecimento organizacional.  

 

5.7 Uma visão geral das etapas do ciclo de melhoria. 

 

Passo 1 - O diagnóstico deve ser executado. 

Passo 2 - Para as organizações iniciantes nestas práticas, recomenda-se planejar um 

workshop onde o consultor apresente as práticas para o time responsável pelo ciclo de 

melhorias. 

Passo 3- Com a ajuda do consultor, o time responsável pelo ciclo de melhorias deve 

observar, se na visão do time, no contexto atual, as práticas estão sendo atendidas totalmente 

(TA), parcialmente (PA) ou não atendidas (NA).  

Passo 4 - O planejamento do ciclo de apropriação de práticas que pode envolver um 

ou mais projetos. Os projetos envolvidos devem ser selecionados. Recomenda-se iniciar com 

um projeto piloto para aprendizado do processo. 

Passo 5 - Serão definidas as prioridades de inclusão desta práticas nos próximos 

ciclos de melhorias. 

Passo 6 - Após acordo do grupo, cada prática será selecionada ou não para ações de 

melhoria no próximo ciclo, pois se entende que os recursos são limitados e somente as 

práticas mais prioritárias naquele momento da organização serão atendidas. 

Passo 7 - O design do ciclo de melhoria consiste em especificar como estes 

elementos serão inseridos no processo da organização, objetivo do ciclo, tarefas, prazos, 

responsável, time envolvido, recursos a serem utilizados e indicadores de monitoramento de 

UX que serão coletados, gerenciados e reportados.  

Passo 8 - As reuniões previstas no SCRUM devem levar em contas aspectos de UX e 

do processo de melhoria.  

Passo 9 - O encerramento do ciclo deve ser realizado. 
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5.8 Práticas de infraestrutura 
 

Esta primeira parte contém as dimensões e práticas associadas, mais genéricas, pois, 

como já discutido, não estão associadas a um projeto específico, e muitas vezes, estão 

relacionadas a aspectos que precisam ser cumpridos antes que os projetos aconteçam. 

Estas práticas foram escolhidas para compor a estratégia porque:  

(1) pertencem a outros modelos de maturidades de UX que as indicam como 

importantes para que o processo de apropriação ocorra; 

(2) foram identificadas, no estudo de campo, como importantes para o 

amadurecimento de práticas UX na organização; 

(3) apesar de importantes, não são executadas, nas organizações estudadas, por falta 

de planejamento e de tempo dedicado às mesmas. 

 

5.8.1 Patrocinador da iniciativa de melhoria de UX 

 

Identificar um patrocinador que pode pertencer aos altos níveis gerenciais ou à média 

gerência é imperativo para que a iniciativa ocorra. Este tem como responsabilidade dar 

suporte à implantação das iniciativas de usabilidade, administrando os entraves e 

disponibilizando os recursos necessários. Além das características acima, a seleção deste 

patrocinador deve atender alguns critérios como: poder influenciar a captação de recursos em 

áreas diversas da organização como vendas, marketing, callcenter, intranet e 

desenvolvimento; compreender o valor estratégico da institucionalização de UX e promover 

iniciativas que permitam que esta visão seja compartilhada nos diversos departamentos que 

possam influenciar a experiência do usuário e ser um agente de mudanças.  

Este pode não possuir experiência prática com o design da experiência. Quando não 

tiver perfil de UX é muito importante, a presença de um ou mais consultores internos ou 

externos que tenha esta experiência e auxilie o time durante os ciclos de melhorias. É 

importante que este papel seja entendido como um facilitador, mas também, como um 

tutor/coach para que o time aprenda o processo a ser realizado e tenha condições de realizar 

novos ciclos com autonomia após o aprendizado. 

Na Figura 7 (5), como já mencionado antes, estes integrantes estão representadas no 

topo, de forma a representar que constituem pré-requisitos importantes para que o processo de 

melhoria seja bem sucedido. 
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5.8.2 Infraestrutura 

 

A segunda dimensão consiste em prover elementos essenciais de infraestrutura que 

devem ser planejados e monitorados continuamente para que a institucionalização realmente 

aconteça. Estes incluem os seguintes recursos:  

§ recursos financeiros para aquisição de ferramentas, equipamentos, recursos 

humanos, capacitações e consultorias; 

§ pessoas disponíveis e capacitadas para realizar as práticas nos projetos; 

§ equipamentos, locais, ferramentas que possibilitam os testes de usabilidade, as 

capacitações, reuniões dos times, exposição de conceitos. 

§ padrões, templates, guias de estilo e base de conhecimento da organização quanto 

às definições, racionais de escolha, repositórios dos designs produzidos incluindo 

casos de sucesso e lições aprendidas. 

A prática de prover de forma contínua e planejada os recursos de infraestrutura 

necessários à institucionalização de UX na organização é um importante aspecto da estratégia 

que visa atender as limitações identificadas nas organizações estudadas.  

Recomenda-se que a reflexão e planejamento destes aspectos sejam feitas em cada 

ciclo de melhoria. 

As tarefas, associadas a esta dimensão, consistem não apenas em práticas que serão 

executadas durante o próximo projeto a ser realizado, mas são tarefas que podem ser 

executadas no início de cada ciclo de melhoria visando projetos futuros. 

Estão relacionadas à: aquisições de equipamentos, ferramentas, entre outros recursos 

materiais e o os recursos financeiros associados. Nestes casos, entende-se que o planejamento 

prevê que a realização possa se efetivar apenas em projetos posteriores. 

 

5.8.3 Guias de estilo, templates, padrões e construção da base de conhecimento 

 

Guias de estilo, templates, padrões e uma base de conhecimento de design podem 

promover o reuso, a consistência, facilitam o desenvolvimento e melhoram a usabilidade.  

As mesmas premissas quanto à documentação em métodos ágeis são aplicadas aqui, 

ou seja, apenas documentação que agregem valor ao processo devem ser produzidas.  

Assim, no caso da construção de guias de estilo, templates, padrões e da base de 

conhecimento da organização, é importante prever que uma reflexão contínua, evolutiva, 

realizada a cada projeto realizado.  



86 

Guias de estilo e padrões contêm elementos selecionados pelo time como: 

cabeçalhos, rodapés de páginas, padrões de tabelas, formulários, rótulos, botões, regras de 

design visual, de forma a manter a consistência do design quando necessário. Em alguns 

casos, designers adotam repositórios para facilitar o reuso, outras usam wikis colaborativos e 

mantidos pelos times. Templates de personas, storyboard, roteiros de testes podem ser 

elaborados para aumentar a produtividade em novos projetos. Além dos padrões construídos 

na organização, existem, ainda, padrões de fornecedores, relativos a determinadas plataformas 

por exemplo, que precisam ser conhecidos de forma a propiciar facilidade de uso e de 

aprendizado pelo usuário. Outra prática recomendada consiste em manter casos de sucesso, 

lições aprendidas e racionais de decisão do design que possam promover o conhecimento 

organizacional sobre suas práticas de design. Recomenda-se que se faça esta construção e 

atualização dos templates e da base durante o projeto ou ao final ou durante as retrospectivas 

de cada sprint do projeto. 

 

5.8.4 Capacitação 

 

Outra dimensão importante consiste em assegurar que a prática de planejamento, 

execução e avaliação das capacitações necessárias não somente dos times de UX, mas dos 

desenvolvedores e dos demais integrantes da organização sejam observadas incluindo técnicas 

e conscientização da importância do UX. 

Dependendo do tamanho da organização e do tipo de produto a ser concebido, o 

design da experiência pode ser realizado com times maiores ou menores compostos por 

especialistas ou generalistas. Assim diferentes papéis são necessários, mesmo que sejam 

realizados pela mesma pessoa. São eles: designer da interface do usuário, designer da 

interação, designer da experiência, desenvolvedor front-end, arquiteto de informação, 

designer visual, pesquisadores, especialistas de domínio como, por exemplo, dispositivos 

móveis e desenho de equipamentos industriais ou embarcados. São recomendados, dependo 

do tipo de projeto, que profissionais do time se capacitem em técnicas de SEO (Search Engine 

Otimization). O diagnóstico quanto às competências do time de UX da organização em 

relação às demandas dos projetos a serem realizados deve nortear a estratégia de capacitações 

para o time. 

No caso de capacitações, ao realizar o checklist e observar treinamentos que serão 

necessários, uma fase de pré-projeto deve incluir a realização destas capacitações. Em outros 
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casos, a organização pode optar pelo treinamento "on-the-job" onde, por exemplo, um 

profissional capacitado pode atuar como tutor de outros que realizam as tarefas.  

Quanto às práticas de capacitações, estas, conforme o estudo da literatura, podem 

incluir diversos aspectos como: a conscientização sobre a importância da usabilidade, 

aspectos técnicos como domínio de técnicas, ferramentas, uso de artefatos apropriados para 

cada contexto, padrões relacionados a dispositivos móveis, acessibilidade, metodologias, 

comportamentais incluindo aspectos de liderança, gestão de conflitos e mudanças. 

 

5.8.5 Indicadores de Monitoramento de UX 

 

Modelos de maturidade reforçam a importância da prática de monitoramento de 

indicadores em melhorias de processo. O relatório técnico ROI for Usability de Nielsen 

Group comprova que a relação entre os ganhos e custos associados a institucionalização da 

usabilidade costumam ser bastante significativos. Assim como em outras áreas, em UX, é 

importante prover um sistema confiável de métrica que permitirá acompanhar e comparar as 

mesmas. Cada métrica deve possuir nome, objetivo, fórmula de cálculo e ciclo de coleta. O 

Project Management Institute recomenda ainda que se estabeleça a visão do sucesso e torne 

esta disponível para todo o time; assim como os passos para que esta visão seja alcançada; o 

ponto de partida para que possa acompanhar os progressos e os intervalos de valores que são 

admitidos para os níveis de progresso. 

Métricas sugeridas pela UXPA levam em conta as características dos diferentes 

domínios: aumento de produtividade quando do uso do produto; redução nos custos 

associados ao treinamento e/ou suporte; aumento das vendas ou receitas; redução de tempo e 

de custos ao desenvolver o produto; redução dos custos de manutenção; aumento da taxa de 

atração e retenção de clientes e melhoria da satisfação do usuário ao interagir com o produto. 

Nielsen destaca que taxas de conversões têm, muitas vezes, impactos diretos na receita. 

Reforçamos que uma boa métrica é comparativa, é uma taxa de aumento ou conversão. Além 

de métricas associadas a finalização de cada ciclo de melhoria ou projeto realizado, 

recomenda-se adotar estratégias de acompanhar o cliente periodicamente de forma a obter 

informações contínuas sobre sua experiência com o produto. Este monitoramento pode ser 

realizado através de questionários de pesquisas, callcenter, analytics, logs de pesquisa, testes 

A/B e testes de usabilidade.  
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5.9 Práticas a serem incorporadas no processo de desenvolvimento 

 

Um elemento essencial em iniciativas de melhoria de processo para 

institucionalização das práticas de UX em uma organização consiste no estabelecimento de 

um processo da organização. 

Diversas propostas recomendam frameworks que podem ser utilizados para 

estabelecimento de um processo de integração do design de experiência e metódos ágeis. 

Nesta seção da estratégia, estão descritas recomendações, extraídas destes modelos e 

frameworks, que podem ser utilizadas como referência para criação do processo da 

organização.  

Estas consideram o ciclo de desenvolvimento, valores, princípios e as práticas 

propostos por metodologias ágeis, com ênfase no SCRUM.  

Acrescenta práticas de integração UX que são adotadas na integração com 

metodologias ágeis, portanto, mais alinhadas aos desafios e recomendações próprios destes 

contextos.  

No Quadro 7 (5), destacam-se as recomendações de práticas associadas ao ciclo de 

desenvolvimento. 

 

Quadro 7 (5) - Recomendações de práticas do ciclo de desenvolvimento 
 

Recomendações no ciclo de desenvolvimento 
Processo (pesquisa) - levantamento dos perfis de usuários, tarefas e 
contextos 
Processo (construção) - integração times de UX e desenvolvedores 
Processo (construção)- construção colaborativa, em pares e co-locação 
Processo (construção) - sprint à frente dos desenvolvedores ou design 
colaborativo 
Processo (inspeção/validação)- inspeção/avaliação do produto frequente 
Processo (inspeção/validação)- aspectos de UX nos critérios de aceitação 
Processo (geral) - visão global do produto 
Processo (geral)- participação dos usuários 
Processo (geral)- aspectos UX nas reuniões de planejamento, reuniões 
diárias, restrospectivas e apresentações de produto 
Processo (geral) - técnicas e artefatos (aspectos chave: tempo, 
granularidade, colaboração) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
 

As recomendações são: 

 (1) Contemplar atores e a diversidade em relação aos objetivos de interação: aqui 

destacam-se a importância da coleta, ideação, design e validação de requisitos 

contemplar não somente as funcionalidades que serão criadas/mantidas em um 
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determinado produto de software, mas entender estes atores sob o aspecto da 

diversidade em relação às necessidades de interação do sistema incluindo 

aspectos relacionados aos diferentes perfis e aspectos de acessibilidade.  

(2) Tarefas e o contexto onde estas são realizadas: aqui destacam-se a importância da 

da coleta, ideação, design e validação de requisitos contemplar aspectos de 

contexto como: dispositivos utilizados, ambiente (luminosidade, ruído, 

movimento) e outros aspectos que podem influenciar a interação e que devem ter 

respostas adequadas no design. 

(3) A visão global do produto com foco nos objetivos de negócio: a importância do 

estabelecer uma visão do produto que permita esclarecer os principais objetivos 

e nortear as principais decisões de design, entendendo que não é possível uma 

pesquisa detalhada de requisitos no primeiro momento, e que o refinamento dos 

requisitos e do backlog será realizado durante os vários sprints do projeto. A 

visão global construída e compartilhada aumenta as chances do design atender 

aos aspectos mais importantes do negócio; possibilita redução do retrabalho; 

facilidade na integração e nas decisões que envolvam aspectos conflitantes entre 

desenvolvedores, designers ou outros atores envolvidos. Podem ainda ser 

complementadas por artefatos que permitam compreender a estrutura principal 

do design do produto. 

(4) Três aspectos chaves reportados em pesquisas de integração de UX com métodos 

ágeis importantes na seleção de práticas, técnicas e artefatos são: tempo, 

granularidade e a apresentação. O aspecto tempo se refere a atenção aos prazos 

para execução sincronizada com os ciclos curtos das metodologias ágeis. A 

granularidade se refere a dividir os elementos de design nas iterações curtas, sem 

no entanto, perder a visão global do produto. A apresentação e os artefatos 

utilizados devem ser concisos, objetivos, facilitar a colaboração dos principais 

aspectos a serem observados em cada momento.  

(5) Designers à frente: A adoção de trilhas paralelas é uma das práticas 

recomendadas na literatura para projetos que priorizam atividades de design de 

interação. Nesta, os designers trabalham um sprint à frente dos desenvolvedores. 

De forma que desenham as histórias que serão implementadas no próximo 

sprint, dão suporte a implementação do sprint corrente e validam com testes de 

usabilidade os produtos que foram desenvolvidos em sprints passados. São 

particularmente importantes nos casos em que algumas características e 
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funcionalidades se tornam complexas para serem realizadas em apenas um 

sprint. Nem sempre é necessário adotar a estratégia de trilhas paralelas, às vezes, 

o produto do sprint pode ser concebido, desenvolvido e entregue em apenas um 

ciclo. Neste caso, designers e desenvolvedores trabalham juntos, 

cooperativamente no mesmo sprint. Em outros casos, existem produtos 

realmente inovadores e complexos onde o ciclo de concepção, ideação, testes e 

validação de protótipos podem ser mais extensos antes que se inicie 

efetivamente a entrega de um produto ao cliente. A estratégia a ser adotada deve 

levar em conta estes aspectos e depende, portanto, das características do projeto.  

(6) Design colaborativo: Enfatiza-se aqui o estímulo a colaboração com técnicas e 

artefatos que permitam compartilhar ideias e, sempre que possível, a construção 

colaborativa. 

(7) Design em pares: Complementando o aspecto citado acima, fundamentado no 

princípio de métodos ágeis de programação em pares, o design em pares permite 

promover mais eficiência, qualidade, colaboração e compartilhamento de 

conhecimentos. 

(8) Incluir aspectos do design de experiência nas reuniões diárias, nas retrospectivas, 

nas apresentações do produto. 

(9) Co-locação: Os métodos ágeis estimulam, sempre que possível, que todo o time 

esteja no mesmo local de forma a facilitar as técnicas prescritas como os quadros 

que comunicam rapidamente o status do projeto, as reuniões diárias, os designs 

pareados, entre outras. No entanto, isto nem sempre é possível e, portanto, 

vídeoconferências, ferramentas que permitam a colaboração dos artefatos, co-

locação mesmo que só de parte da equipe, de parte do tempo ou de etapas 

iniciais do sprint são estratégias utilizadas. 

(10) Critérios de aceitação que incluam requisitos de usabilidade precisam estar 

presentes nas definições das histórias. Nielsen sugere o uso de cartões para 

descrever as histórias e o verso para rever os critéiros de aceitação. 

(11) As inspeções devem ser estimuladas durante todo o ciclo em protótipos em 

papéis ou de maior fidelidade, mock-ups e storyboards.  

(12) Os testes com os usuários, mesmo que não formais mas que usem técnicas como 

a guerilla, devem ser executados a cada ciclo.  

(13) Os ciclos curtos acontecem conforme prescreve o SCRUM de forma que o 

produto seja refinado sucessivamente até o final do projeto. Para efeitos desta 
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proposta, três momentos são importantes de serem destacados. São eles: o 

primeiro ciclo, ciclo N-1, onde a visão do produto deve ser estabelecida e a 

primeira versão backlog do produto será construído. O ciclo seguinte (ciclo N) 

onde o processo de construção do produto se inicia. E, dependendo do contexto 

do projeto, o ciclo N+1 representa um ciclo pós entrega onde validações da 

experiência do usuário podem ser realizadas.  

A Figura 8 (5) do modelo de Selleri (2015) demonstra os momentos do ciclo 

SCRUM onde as práticas podem ser incluídas.  

O momento de construção do backlog do produto é um momento de planejamento do 

projeto onde devem ser realizadas: 

§ o planejamento da inclusão de práticas de UX, pré-selecionadas no início do ciclo 

de melhorias, à luz do projeto em específico; 

§ estabelecimento da visão do produto; 

§ definição mais claras dos indicadores de UX. 

No backlog do sprint, onde se faz a seleção dos requisitos a serem incluídos, pode ser 

o momento propício para se definir os critérios de aceitação de UX.  

Durante o ciclo, se faz a inclusão das práticas, técnicas e artefatos relacionados à 

pesquisa, design e validação dos produtos. O suporte a estas práticas deve ser realizado com a 

ajuda da consultoria. 

Em reuniões de planejamento, diárias, restrospectivas e de apresentação de produto 

podem ser incluídos aspectos relacionados à UX como já definido acima. 

Assim como no modelo de Selleri (2015), ao final do ciclo é o momento de 

aprendizado. Apresentação e discussão de melhorias de processo que devam ser incorporadas 

ao processo da organização podem ser discutidas.  

É um momento propício também para a construção da base de conhecimento em 

relação às práticas de UX e dos guias de estilo, templates, padrões quando essas não foram 

realizadas durante o próprio ciclo.  
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Figura 8 (5) - Exemplo ilustrativo de inclusão de práticas no ciclo Scrum 
 

 
Fonte: Selleri (2015) 

 

5.10 Técnicas e Artefatos Recomendados 
 

Diversas técnicas e artefatos podem ser usados no processo de UX.  

Aqui estão descritas as técnicas e artefatos que são sugeridas na integração de UX e 

metodologias ágeis, organizadas nas categorias: pesquisa/coleta de dados, ideação/design 

colaborativo, inspeção/validação/testes, artefatos para representação e documentação.  

No caso de metodologias ágeis, é muito importante observar os princípios de tempo, 

granularidade e representação. O aspecto tempo se refere à atenção aos prazos para execução 

sincronizada com os ciclos curtos das metodologias ágeis. A granularidade se refere a dividir 

os elementos de design nas iterações curtas, sem, no entanto, perder a visão global do 

produto. Por fim, a apresentação e os artefatos utilizados devem ser concisos, objetivos, 

facilitar a colaboração dos principais aspectos a serem observados em cada momento. 

Para pesquisa/coleta de dados, as seguintes técnicas são destacadas: Análise de 

Competidores, Entrevistas e Questionários.  

Análise da Concorrência - A análise da concorrência é um processo que visa a 

entender características dos produtos concorrentes, pontos fortes e pontos fracos, de forma 

que a organização possa criar uma proposta de valor para o produto que comercializa ou 

oferece. Visa conhecer, por exemplo, soluções de design de produtos semelhantes. Mais 

detalhes podem ser buscados em PORTER (1998); BAXTER (2000); SHARPER (2009).  

Entrevistas e Questionários - Entrevistas e questionários são técnicas 

tradicionalmente usadas para coleta de dados. Podem ser realizados com usuários da versão 

atual do produto ou usuários potenciais para compreender a experiência de uso atual ou 

desejada. São usadas perguntas estruturadas e semiestruturadas. Atualmente, diversas 

ferramentas de montagem de questionários online estão disponíveis que permitem que se 
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possa alcançar um maior número de usuários e facilidades como o registro e consolidação dos 

dados. Também pode ser usadas ferramentas de chat ou vídeo conferência que permitam que 

a entrevista seja realizada à distância e, em muitos casos, registrada para análises posteriores 

quando necessário. Mais detalhes podem ser buscados em Sharp, Roger, Preece (2009). 

Para ideação/design Colaborativo, são destacadas as seguintes técnicas: 

Brainstorming (Tempestade de Ideias) e Design em Pares/Colaborativo. 

Brainstorming (Tempestade de Ideias) - técnica tradicional de ideação permite que 

um grupo que deseja explorar soluções para um problema possa contribuir coletivamente. O 

uso de um quadro branco e canetas são os únicos materiais necessários. Geralmente, é 

importante que se tenha um grupo multidisciplinar para que o debate seja enriquecido, um 

moderador de forma a manter o foco da temática central, mas ao mesmo tempo este deve 

motivar todos a contribuirem "sem censuras" e para ir organizando as ideias quando o 

processo de ideação for evoluindo. Mais detalhes podem ser buscados em Newnes (2013). 

Design em Pares/Colaborativo - consiste no design de forma colaborativa onde 

protótipos em papel ou rascunhos no quadro ou protótipos de maior fidelidade são 

apresentados e discutidos com outros designers, desenvolvedores e usuários. É uma prática 

muito recomendada em metodologias ágeis. Mais detalhes podem ser obtidos em Constantine 

(2002). 

Para validações e testes do design, as seguintes técnicas são destacadas: Inspeções 

durante todo o ciclo e Testes que possam ser executados em ciclos mais curtos. 

Inspeções - são estimuladas durante todo o ciclo em protótipos em papéis ou de 

maior fidelidade, mock-ups e storyboards. 

Testes - Testes de usabilidade, geralmente, incluem participantes reais, muitas vezes 

executados em laboratórios ou remotamente com o uso de ferramentas auxiliares ou, às vezes, 

no próprio ambiente do usuário. No entanto, em projetos com metodologias ágeis, a ênfase 

são ciclos mais curtos, uma amostra menor de usuários, as mudanças detectadas de forma 

mais rápida, assim como a verificação da eficácia dessas mudanças são executadas mais 

rapidamente. Gothelf e Seiden sugerem um ciclo de validação com testes rápidos que podem 

ser executados em sprints curtos descrito no Quadro 8 (5). 
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Quadro 8 (5) - Ciclo de validação com testes rápidos 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Inicie o 
recutamento, 
decida o que será 
testado 

Refine o que será 
testado 

Refine o que será 
testado, escreva o 
roteiro de testes, 
Finalize o 
recrutamento 

Testes, Revise as 
descobertas com o 
time 

Planeje os 
próximos passos 

Fonte: Golthef e Seiden 2013 
 

Os Artefatos para representação do design destacados são: Histórias do usuário, 

Mockups, Personas, Protótipos, Story Board e Wireframes. 

Histórias - utilizada para definição de requisitos. Tem foco principal, na definição de 

alto nível dos requisitos funcionais que serão desenvolvidos. Tem como objetivo, também, a 

priorização, principalmente, em termos de valor de negócio e para planejamento posterior que 

incluirá o estudo dos prazos, custos e esforços. Uma forma de explorar requisitos de 

usabilidade consiste de explorar as histórias sobre a ótica dos diferentes personas. Histórias 

devem ter um tamanho adequado que possa ser desenvolvido em um sprint ou iteração. Em 

alguns casos, quando necessário entender várias estórias que conjungadas compõem um 

cenário de negócio, são criados os épicos e os temas. Mike Cohn (2004) recomenda usar uma 

técnica que denomina INVEST para produzir boas histórias: Independentes (de outras 

histórias), Negociáveis (podem ser alteradas conforme se aprofunda o design do produto), 

Valorosas (valor de negócio pode ser identificado), Estimáveis, Pequenas (Small) e Testáveis 

(a definição de realizada completamente ("done") deve ser clara. Geralmente escritas em 

notas ou cartões, podem ser dispostas em paredes ou painéis de forma a promover a 

colaboração entre o time na discussão do que será realizado.  

Tipicamente, se escrevem histórias da seguinte forma: 

Como um <usuário típico, papel, persona>, eu quero <capacidade ou 
funcionalidade que deseja desenvolvida> de forma que possa <justificativa de 
negócio>. 

Mockups/Protótipos - Artefatos que representem o design, com diferentes níveis de 

fidelidade conforme o produto avance, são essenciais em UX no contexto de metodologias 

ágeis. Protótipos em papel são citados como excelentes ferramentas para que a construção 

colaborativa aconteça. Em alguns contextos, mockups são usados como sinônimos de 

protótipos de maior fidelidade ou maquetes de alguns elementos de design onde é possível 

interagir com o produto. Sketches são rascunhos que podem representar telas em suas 

primeiras versões ou as primeiras impressões de como estão sendo entendidas as jornadas do 

usuário (NODDER; NIELSEN, 2014). 
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Personas - Um artefato muito utilizado em design consiste na representação dos 

principais grupos de usuários por personagens fictícios que irão auxiliar nas decisões de 

design. Variáveis dos perfis que podem influir na percepção de usabilidade do produto devem 

ser estudadas. Podem ser incluídos aspectos socioeconômicos, idade, sexo, renda, língua; 

tempo de experiência na tarefa ou tecnologia; cargo que ocupam; forma como interagem ou 

gostam de interagir com tecnologias; receios; aspectos de acessibilidade. Estas características 

ficam representadas de uma forma fácil de ser entendida e memorizada por todo o grupo que 

está participando do projeto. Cada persona pode ter um nome, um corpo, vestimenta, artefatos 

que os representem e histórias contadas sobre o dia a dia do personagem criado e podem ser 

expostos em cartazes ou artefatos como canecas, adesivos, entre outros, no ambiente do 

projeto, para que estejam sempre presentes no espaço onde o design acontece. Em negócios 

que estão sendo desenhados, se trabalhando, portanto, com hipóteses que serão testadas, 

inclusive quanto aos personas que são melhores conhecidos durante o processo, usa-se o 

conceito de proto-personas. Gothelf e Seiden (2013) sugerem o quadrante abaixo para 

representar personas e proto-personas. 

 

Quadro 9 (5) - Template para personas 
Desenho do persona e nome Dados demográficos 

Dores e Necessidades Soluções potenciais 

Fonte: Golthef e Seiden (2013) 
 

Storyboarding - tem origem em filmes de animação. Esta técnica e seu artefato 

produzido ajuda a comunicar como a interação ocorre em seu contexto. É uma ferramenta a 

nível de produto, não contém geralmente detalhes da interface, mas ajuda na tomada de 

decisão sobre os estilos de interação (NODDER; NIELSEN, 2014).  

Wireframes - Enquanto storyboards mostram informação de contexto, wireframes 

são indicados para mostrar aspectos de áreas de interface. Geralmente, devem conter a 

estrutura principal do design e seus elementos essenciais. Portanto, geralmente, não possuem 

imagens, animações ou outros elementos visuais que não sejam necessários para discussão da 

estrutura principal. São usados, por exemplo, para representar as seções, seus elementos 

principais e posições relativas no layout da página de um site. Podem ser representados em 

papel para discussões colaborativas e também através de ferramentas que permitem inclusive 

que possam posteriormente evoluir para linguagem de marcação HTML/CSS ou em 

linguagens de programação específicas (NODDER; NIELSEN, 2014).  
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Por fim, documentações em projetos com metodologias ágeis devem ser orientadas 

aos princípios ágeis: orientadas a valor, identificando o mínimo realmente necessário, rápidas 

de produzir, simples, sem duplicação, sem burocracias para aprovação. Fotos dos quadros e s 

artefatos usados para representação do design podem ser usadas como evidências que as 

práticas estão sendo realizadas para fins de certificação. Guias de estilo, templates, padrões 

são documentos importantes desde que sigam os princípios ágeis já comentados. 
 
 
5.11 Alinhamento com áreas de processo e práticas CMMI/MPS.BR 

 

Como descrito por Jokela (2010), um importante fator de adoção de modelos e 

estratégias, que permitam amadurecimento na integração de práticas do design de experiência, 

consiste no alinhamento com modelos de maturidade de referência. 

Um dos modelos mais adotados no mundo para aferição e norteamento de 

maturidade de processos de desenvolvimento de uma organização é o CMMI e no Brasil o 

MPSBr.  

Esta seção tem como objetivo descrever onde podem ser inseridas as práticas 

recomendadas, na estratégia descrita neste capítulo, em áreas de processo do modelo CMMI 

nível 2 e 3 e MPS.Br níveis F e G. Nestes níveis, o processo padrão da organização é definido 

e estabelecido. Esta proposta foi publicada em (PERES; DA SILVA; SELLERI; SILVA; 

ROSEMBERG; MEIRA, 2014). 

Essa proposta contempla também recomendações publicadas em co-autoria com a 

pesquisadora desta tese, onde ser identifica valores e práticas das metodologias ágeis, 

aderentes a modelos de maturidade, para a condução da garantia da qualidade de software, e 

define-se uma estratégia que oriente atividades, papéis, práticas e artefatos nesta integração 

(SELLERI et al., 2014b). 

McMahon (2011) entende as práticas chaves dos métodos ágeis como beneficas para 

o processo de amadurecimento de uma organização de software. Entre elas: o planejamento 

contínuo, incremental do projeto; os ciclos curtos e o envolvimento do cliente durante todo o 

ciclo; as reuniões diárias que estimulam a comunicação e a visibilidade do projeto; o estímulo 

a que os times sejam auto-gerenciáveis; a entrega frequente reduzindo os riscos e 

maximizando a entrega de valor e o cumprimento do prazo através do "time-boxing" onde os 

prazos são cumpridos mesmo reduzindo as funcionalidades entregues, se necessário; as 

retrospectivas que promovem a melhoria contínua a partir das reflexões ao final de cada ciclo 
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e a rápida resposta à mudanças de demandas e prioridades do cliente através dos ciclos curtos 

e das práticas associadas nas cerimônias de planejamento (MCMAHON, 2011). 

McMahon (2011) recomenda que a melhoria do processo se faça observando 

aspectos essenciais para o negócio, como exemplo cita a seguinte questão que pode nortear a 

escolha das práticas a serem incluídas e os processos a serem observados: qual é o valor único 

que a minha organização entrega aos clientes? 

O estudo evidencia também que algumas áreas podem ser integradas, quando da 

adoção conjunta do CMMI-DEV com métodos ágeis, como, por exemplo, a verificação e 

validação do produto e, também o planejamento, gestão e controle do projeto. Pois, 

compreende que os ciclos curtos, o estímulo ao planejamento e à construção colaborativa e a 

revisão constante através do envolvimento do cliente durante todo o ciclo, propicia que as 

práticas das áreas de verificação e validação e das áreas de planejamento, gestão e controle do 

projeto, muitas vezes, possam ser associadas (MCMAHON, 2011). 

 
5.11.1 Gestão de requisitos 
 

O objetivo desta área de processo no CMMI-DEV e no MPSBr é gerenciar os 

requisitos do do projeto de forma que o processo de definição dos requisitos possa contemplar 

as reais necessidades do cliente e também a identificar inconsistência entre o que foi 

planejado e o que está sendo construído e, posteriormente, será entregue. 

Frequentemente, tem sido reportado que esta área de gestão é onde ocorre um dos 

fatores mais comuns de insucesso nos projetos, quando da adoção das metodologias 

tradicionais. Em metodologias ágeis, a aproximação e envolvimento contínuo do cliente em 

todo o ciclo de desenvolvimento, os ciclos curtos de entrega e o uso de histórias de usuário 

que objetivam aproximar a linguagem da especificação de requisitos com a linguagem de 

negócio tem minimizado estes problemas.  

No entanto, discute-se ainda que quando se tratar de compreender os requisitos de 

interação, cuidados específicos devem ser garantidos. Assim, as práticas, técnicas, artefatos e 

recomendações a seguir têm como objetivo que se busquem associar às práticas 

recomendadas nos modelos de maturidade de referência, estes cuidados. 

 
Práticas: 

 
P1: Adotar no levantamento de requisitos, ferramentas e métodos ágeis. 

P2: Envolver, no levantamento e validação dos requisitos, usuários que possam 

elucidar as visões das diferentes áreas do sistema. 
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P3: Assegurar que o levantamento e validação dos requisitos, cubram aspectos dos 

diferentes perfis dos envolvidos, do ambiente onde o sistema será utilizado, das restrições 

técnicas. 

P4: Obter o comprometimento da equipe e dos usuários envolvidos em relação aos 

requisitos a serem cumpridos; 

P5: Utilizar design mais rápido, de menor fidelidade, evolutivo, tanto na fase de 

definição do escopo como nas fases seguintes. 

 

Recomendações: 

 

R1: Recomenda-se que os designers de interação sempre trabalhem um ou mais 

sprints na frente dos demais desenvolvedores ou de forma colaborativa durante o sprint.  

R2: Estórias de usuários podem ser originadas dos cenários de usabilidade e são 

indicadas como uma importante ferramenta para o levantamento, testes, aprofundamento de 

requisitos funcionais e de usabilidade. 

R3: Promover, durante todo o ciclo do projeto, a visão compartilhada dos objetivos 

de negócio do design e do desenvolvimento de cada requisito através de artefatos próprios 

para comunicação. 

 

Artefatos: 

A: personas; sketches, protótipos de baixa, média e alta fidelidade; mockups; cartões 

de estórias de usuários, modelos conceituais, wireframes, wikis e storyboards. 

 

Técnicas: 

T: entrevistas de usuários; observações e inquéritos contextuais; grupos de focos; 

brainstorming; percursos cognitivos informais; card sorting; revisões de design em pares. 

 

5.11.2 Gestão de projetos 
 

O objetivo da aréa de gestão de projetos consiste em estabelecer e manter o 

planejamento do projeto e suas atividades. A compreensão equivocada de que métodos ágeis 

não estão associados ao planejamento, após mais de uma década de consolidação destes 

métodos, não é mais tão frequente. Os ciclos curtos, os releases pequenos e o estímulo ao uso 

de ferramentas visuais que permitam a compreensão das tarefas planejadas, em andamento, 
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realizadas, assim como os impedimentos e a produtividade da equipe têm permitido que esta 

área de processo seja implementada de forma eficaz quando da adoção de metodologias ágeis. 

Furtado (2014) apresenta um modelo que visa atender a adoção conjunta de 

metodologias ágeis e o modelo de maturidade CMMI, com foco específico nesta área de 

processo. 

As práticas, recomendações, técnicas e artefatos a seguir têm como objetivo reforçar, 

em uma visão complementar, aspectos que podem auxiliar o cumprimento nestas áreas de 

fatores críticos de sucesso no design da experiência. 

 
Práticas: 
 

P1: Planejar estratégias que propiciem a efetiva participação dos 

stakeholders/usuários que serão afetados pelo sistema, ou representantes dos mesmos. 

P2: Envolver stakeholders/usuários que possam elucidar as visões das diferentes 

áreas do sistema. 

P3: Promover ações que possibilitem alinhar a estratégia de negócio com os 

requisitos de design.  

P4: Ao planejar o projeto, ter o cuidado de tentar manter um nível constante de 

atividades de usabilidade em todo o ciclo de projeto. 

 

Recomendações: 
 

R1: As equipes devem estar fisicamente próximas para aprimorar a comunicação e 

troca de documentos ágeis.  

R2: Promover a visão de que a usabilidade e o desenvolvimento do produto sejam 

vistos como partes inseparáveis de um produto de qualidade a ser entregue. 

R3: Sempre que possível, utilizar o valor de mercado e o ROI de cada entrega de 

software para a priorização dos requisitos a serem entregues.  

 

Técnicas: 
 

T: Workshops, Grupos de Foco, Brainstorming. 
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5.11.3 Verificação e validação de produtos 
 

O objetivo da área de verificação de requisitos consiste em assegurar que os produtos 

construídos alcançem os requisitos especificados e, da área de validação consiste em 

demonstrar que este produto, em seu contexto de uso, atende o que foi previsto em projeto. 

McMahon (2010) discute a integração destas duas áreas quanto da adoção de 

métodos ágeis pois, compreende que os ciclos curtos, o estímulo à construção colaborativa e à 

revisão constante e o envolvimento do cliente durante todo o ciclo propicia que as práticas das 

áreas de verificação e validação, muitas vezes, possam ser associadas. 

Seguem as recomendações, com foco, no design da experiência do usuário: 

 
Práticas: 

 
P1: Executar testes de usuários em todo o ciclo de desenvolvimento da concepção à 

entrega do produto.  

P2: Envolver usuários que representem cada aspecto importante da interação. 

P3: Integrar aspectos de usabilidade como critérios de aceitação do software.  

P4: Promover que customizações possam ocorrer durante todo o ciclo. 

 

Recomendações: 
 

R1: Recomenda-se o uso de cenários ou estórias de usuários que guiem os testes. 

A: personas; sketches, protótipos de baixa, média e alta fidelidade; mockups; cartões 

de estórias de usuários, wireframes, storyboards. 

 

Técnicas: 
 

T: entrevistas de usuários; grupos de focos; brainstorming; percursos cognitivos 

informais; think aloud simplificados; avaliação heurística, revisões de design em pares, card 

sorting; testes com usuários. 

 

5.11.4 Garantia de qualidade de produto e processo 
 

O objetivo desta área é que o time e a gestão possam observar continuamente seus 

processos e produtos de trabalho em relação a padrões de qualidade. 

A prática de programação em pares é citada na literatura como uma facilitadora da 

busca por qualidade do produto e do processo. No entanto, não é suficiente. Em organizações 
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maiores, tipicamente, a verificação de aderência a normas, padrões e procedimentos é mais 

complexa, pois envolve, geralmente, maior diversidade de clientes, regras de negócio, escopo 

maiores, escalas maiores de projetos. Em empresas menores, estas práticas, geralmente, 

podem ser incorporadas ao processo de desenvolvimento. 

Selleri (2014) apresenta um modelo que visa atender a adoção conjunta de 

metodologias ágeis e o modelo de maturidade CMMI e MPSBr no que se refere 

especificamente a área de processo de garantia de qualidade do produto e do processo. 

Seguem, nesta proposta, práticas quanto ao design de experiência: 

Práticas: 
 

P1: Utilizar medidas que assegurem que o processo possa estar visível e 

compreendido por toda a organização. 

P2: Acompanhar o processo estabelecido no início do projeto seja cumprido, 

realizando os ajustes necessários. 

P3: Promover mudanças: customizações podem ocorrer durante todo o ciclo. 

 

5.11.5 Métricas e análise 
 

O objetivo desta área consiste em gerenciar a capacidade de medir e analisar as 

métricas de forma a prover a gestão informações que propiciem agir em ações corretivas na 

busca da melhoria contínua dos processos e produtos. 

Seguem, nesta proposta, práticas quanto ao design de experiência: 

Práticas: 
 

P1: Coletar e gerenciar métricas que permitam aferir a qualidade da interação que 

contemplam a eficácia no uso do produto, eficiência e satisfação. 

 

Artefatos: 
 

A: especificações, base de dados e ferramentas que permitam coletar e analisar 

medidas base e derivadas.  

 

Métricas Sugeridas:  
 

Melhorias na produtividade, reduções nos custos de suporte e treinamento, melhorias 

nas vendas e/ou receitas, reduções nos custos de manutenções, melhorias nas taxas de atração 
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ou retenção de clientes, melhorias na satisfação com a interação, investimentos e 

infraestrutura. 

 

5.11.6 Treinamento 
 

O objetivo desta área de processo é desenvolver habilidades e competências para que 

as pessoas possam desempenhar seus papéis com eficiência e eficácia. 

Seguem, nesta proposta, práticas quanto ao design de experiência: 

 
Práticas: 
 

P1: Promover medidas que estabeleçam e promovam a conscientização, capacitações 

e certificações da organização como um todo para a importância da usabilidade, papéis, 

habilidades e competências, métodos e técnicas para pesquisa, design e testes. 

 

5.11.7 Reuso 
 

Práticas: 
 

P1: Coletar e reutilizar a base de conhecimentos dos estudos de casos de cada cenário 

de negócio incluindo artefatos como personas e protótipos.  

P2: Avaliar a estratégia, métodos, técnicas e artefatos utilizados (benefícios e 

restrições no contexto utilizado). 

P3: Preparar de guidelines, guias de estilo, padrões, show cases e personas da 

organização. 

P4: Disponibilizar os padrões, métodos, ferramentas de design, personas, guias 

estilo, relatórios de pesquisa em bases que permitam o compartilhamento. 

P5: Promover a reutilização de artefatos, métodos e técnicas. 

 

Artefatos: 
 

A: especificações, base de dados e ferramentas que permitam coletar e analisar cases 

de sucesso, padrões de interface corporativos, guias de estilo. 
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5.12 Considerações finais do capítulo 

 
Este capítulo descreveu uma proposta de estratégia de melhoria da apropriação de 

UX utilizando práticas de Scrum, práticas de modelos de maturidade em design de 

experiência e de frameworks e estratégias específicos para a adoção conjunta com 

metodologias ágeis e desafios identificados na pesquisa de campo descrita no capítulo quatro. 

O objetivo desta proposta é que a evolução ocorra de forma iterativa e incremental, com 

práticas de UX sendo selecionadas de acordo com o contexto organizacional, de forma a 

atender a pequenas e médias empresas que dispõem de times menores, recursos de 

infraestrutura limitados, para que não sobrecarregue o time que irá executá-las e que possam 

estar alinhadas com os princípios das metodologias ágeis. Para organizações que são 

certificadas em CMMI, a sugestão de em que áreas de processo podem ser incluídas as 

práticas de UX foi descrita na seção 5.11. 
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS  

 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões, as principais contribuições, assim 

como limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1 Conclusão 

 

Esta pesquisa investigou a adoção de práticas de UX por pequenas e médias 

empresas que adotam metodologias ágeis. 

Os resultados indicam que as organizações de pequeno e médio porte ainda 

enfrentam muitas dificuldades relacionadas à apropriação de práticas de Ux.  

Times de UX reduzidos e recursos limitados impedem também o exercício pleno das 

práticas de UX. A alta gestão, muitas vezes, desconhece o valor das práticas de UX, o que 

dificulta maiores investimentos em recursos humanos, espaço físico como laboratório de teste 

e aquisição de ferramentas. Os respondentes afirmam também que, dificilmente, processos se 

estabelecem de forma top-down e imediata, é preciso um tempo para maturação, compreensão 

por todo time das práticas e dos contextos em que elas se aplicam, principalmente, se 

pensarmos na diversidade que é o ecossistema de aplicações, ferramentas e técnicas 

disponíveis em tecnologia da informação. Os respondentes reconhecem a importância das 

práticas recomendadas na literatura quando se trata do ciclo de desenvolvimento scrum, mas 

também não conseguem executá-las, como prescrito. Lembram que a escolha das práticas 

depende de variáveis como: disponibilidade ou não de um designer em tempo integral; 

experiências prévias dos integrantes com as práticas; do perfil do projeto ou do requisito a ser 

implementado; da necessidade ou característica dos clientes contratantes, como por exemplo, 

se entende o valor de UX; e por fim, do prazo que dispõe para realizar cada sprint, do 

tamanho do projeto, do requisito a ser implementado e da criticidade do projeto ou requisito 

com relação à UX.  

Foi analisada a importância da adoção de uma estratégia que observe potencialidades 

de melhoria e restrições, de forma a facilitar a apropriação de práticas do design de 

experiência adequados à adoção de métodos ágeis e à pequenas e médias empresas. 

Uma estratégia de apropriação de UX foi proposta, baseada em práticas de Scrum, 

práticas de modelos de maturidade em design de experiência e de frameworks e estratégias 

específicos para a adoção conjunta com metodologias ágeis e dos desafios identificados na 
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pesquisa de campo descrita no capítulo quatro. O objetivo é que a evolução ocorra de forma 

iterativa e incremental, com práticas de UX sendo selecionadas de acordo com o contexto 

organizacional, de forma a atender a pequenas e médias empresas que dispõem de times 

menores, recursos de infraestrutura limitados, para que não sobrecarregue o time que irá 

executá-las e que possam estar alinhadas com os princípios das metodologias ágeis. Para 

organizações que são certificadas em CMMI, a sugestão de em que áreas de processo podem 

ser incluídas as práticas de UX foi apresentada na estratégia. 

 

6.2 Contribuições da tese 

 

A principal contribuição da tese consiste em uma proposta de apropriação para ganho 

de maturidade na inclusão de práticas de design da experiência para pequenas e médias 

empresas que adotam metodologias ágeis. A proposta, definida com base nas melhores 

práticas de modelos de maturidade em UX e frameworks que integram o design da 

experiência a métodos ágeis, responde ainda aos desafios e limitações de pequenas e médias 

empresas que foram descobertos em pesquisa de campo com especialistas que atuam neste 

contexto de adoção conjunta de UX e métodos ágeis. A proposta apresenta ainda o 

alinhamento com o modelo de maturidade CMMI-DEV, uma das principais referências em 

modelos de qualidade de processo de desenvolvimento de software. 

Uma segunda contribuição consiste na análise de adoção das práticas do design da 

experiência no cenário de metodologias ágeis, em pequenas e médias empresa de tecnologia 

da informação.	  Foram observadas as similaridades e diferenças entre as práticas adotadas e os 

modelos de referência estudados na literatura e comprovada a necessidade de estratégia para 

apropriação de UX que se adéque às metodologias ágeis para empresas de pequeno e médio 

porte.  

	  

6.3 Limitações 

 

As seguintes limitações do trabalho foram identificadas: 

§ O número de participantes poderia ser ampliado de forma a aumentar a 

representividade e a validade da amostra. Os efeitos desta limitação procuraram 

ser minimizados por meio de definição de uma amostra escolhida entre 

representantes que atuam como palestrantes de metodologias ágeis e UX ou na 

comunidade de IHC, em eventos de referência no Brasil. Além disso, possuíam 
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experiência na prática de UX e metodologias ágeis, em empresas reconhecidas por 

estas competências. A grande maioria possuía pós-graduação e atua também em 

pesquisas científicas, um índicio de que entendem a importância da validade dos 

dados que forneceram. Estes responderam e indicaram outros respondentes.  

§ Como limitações do estudo de caso, o escopo de práticas inserido necessitaria ser 

ampliado para que os resultados validar a estratégia de uma forma mais ampla. 

Seriam também necessários novos ciclos de aprendizado para que os envolvidos 

conseguissem executar as práticas com autonomia. A apropriação da estratégia 

pela organização também dependeria de formalização deste processo e novos 

ciclos de capacitação que não foram possíveis, no prazo disponível.  

§ Um aspecto relevante citado nos estudos dos modelos de maturidade de UX 

consiste no alinhamento com os modelos e normas de referência no mercado. 

Trabalhos recentes têm atestado a importância da adoção conjunta de modelos de 

maturidade de referência no desenvolvimento de aplicação, onde um exemplo 

importante é o CMMI-DEV e o MPSBr no Brasil, e metodologias ágeis. Desta 

forma, podem ser obtidos os benefícios de ambos os paradigmas. No entanto, uma 

lacuna consiste da integração destes modelos com as práticas de UX. Esta 

proposta apresenta, de forma preliminar, as áreas de processo onde as interfaces 

são mais evidentes. Trabalhos em andamento foram propostos pela autora e 

publicados em eventos da área. Este estudo precisa ser aprofundado em trabalhos 

futuros. 

 

6.4 Trabalhos futuros 

 

As seguintes pesquisas são indicadas como trabalhos futuros, por estarem fora do 

escopo desta tese: 

§ Aprofundar o estudo de campo incluindo outras organizações e observando as 

dificuldades inerentes a portes diferenciados de empresas, ao tipo de serviço e 

categorias de projetos; 

§ Aprofundar o estudo das práticas, técnicas e artefatos incluindo recomendações de 

acordo com o tipo de projeto a ser desenvolvido; 

§ Implantar estratégia em uma empresa, que permita observar a apropriação de outras 

práticas e o ganho de maturidade de modo a aprimorar a proposta desenvolvida; 
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§ Aprofundar junto a especialistas dessa área de atuação estudos do alinhamento das 

práticas com o modelo CMMI e MPSBr; 

§ Estudar propostas que possam atender aos desafios que foram elencandos pela 

pesquisa de campo, especialmente, no aspecto cultural. 

§ Ampliar o estudo para outras metodologias ágeis que atuam com demandas de 

fluxo contínuo, como Kanban. 

Considera-se que um aprofundamento nestas questões é relevante para a indústria de 

desenvolvimento de software, no contexto da integração de práticas de design da experiência 

do usuário. 

 

6.5 Trabalhos publicados 

 

O seguinte trabalho foi publicado em um periódico internacional: 

SELLERI, F.; FURTADO, F.; PERES, A. L.; AZEVEDO, I. M.; VASCONCELOS, A. P.; KAMEI, F. 
K; MEIRA, S. Using CMMI together with agile software development: A systematic review. In: 
Information and Software Technology 58, Feb. 2015, pp. 20-43, DOI: 10.1016/j.infsof.2014.09.012. 

 

Os seguintes trabalhos foram publicados em anais de eventos internacionais: 

PERES A., MEIRA S. Promoting Usability in Brazilian SME -Towards a SME usability maturity 
model with UCD and agile methodologies. In: Agile and User Centred Design Integration Workshop – 
What Lies Beneath and What Lies Ahead (AUCDI 2013), Londres, 2013. 

PERES A., DA SILVA T., SELLERI F., SILVA, F., ROSEMBERG C., MEIRA S. AGILEUXModel 
– Towards a Reference Model on Integrating UX in Developing Software using Agile Methodologies. 
In AGILE Conference (AGILE 2014), in press, Orlando, 2014.  

PERES A., MEIRA S. Towards a framework that promotes integration between the UX design and 
SCRUM, Aligned to CMMI. In: 2015 10th Iberian Conference on Information Systems and 
Technologies (CISTI), Aveiro, 2015. 

SELLERI, F.; FURTADO, F.; PERES, A. L.; AZEVEDO, I. M.; PINTO, P. P.; MEIRA, S. A 
Reference Model for Agile Quality Assurance: Combining Agile Methodologies and Maturity Models. 
In: 9th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology, 
QUATIC’14, September 23-26, IPQ, Guimarães, Portugal, 2014, pp. 139-144, DOI: 
10.1109/QUATIC.2014.25. 
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O seguinte trabalho foi publicado em anais de evento nacional: 

PERES, A. et al. Methods and processes definitions for multplatform social network games 
development with distributed teams. In Proceedings of X Simpósio Brasileiro de Jogos e 
Entretenimento Digital. 2011.  
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APÊNDICE B - PROTOCOLO - REVISÃO SISTEMÁTICA - MÉTODOS ÁGEIS E 

CMMI 

 
Esta revisão sistemática objetivou avaliar a adoção conjunta de CMMI e métodos 

ágeis. O método utilizado baseia-se em Kitchenham e Charters (2007). Este apêndice 

apresenta um resumo do protocolo, cuja publicação completa pode ser obtida em Selleri et al. 

(2014a). 

As questões de pesquisa dessa revisão consistem em: o que se sabe atualmente sobre 

os benefícios e as limitações da utilização de CMMI em conjunto com o desenvolvimento ágil 

de software? qual é a força da evidência em apoio às alegações sobre a utilização de CMMI e 

o desenvolvimento ágil de software? quais são as implicações desses estudos para a indústria 

de software e a comunidade científica? 

Para responder essas perguntas, as seguintes bases de dados eletrônicas foram 

pesquisadas: ACM Digital Library; Compendex; IEEE Xplore; ISI Web of Science; 

ScienceDirect – Elsevier; Scopus; SEI – Documentos em PDF (pesquisada com o Google); 

SpringerLink; Wiley Inter Science Journal Finder. Foram também selecionados para busca 

manual, as seguintes conferências e journals: XP Conference (XP); Agile Development 

Conference (AGILE); International Symposium on Empirical Software Engineering and 

Measurement (ESEM); International Conference on Software Engineering (ICSE); Journal - 

IEEE Transactions on Software Engineering; Journal of the ACM (JACM); ACM 

Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM); IEEE Software; 

Empirical Software Engineering Journal (ESEJ); Journal of Software Process: Improvement 

and Practice; e Agile Journal. 

Os seguintes Critérios de Inclusão foram considerados: estudos acadêmicos e da 

indústria são incluídos; estudos que apresentem dados empíricos, teóricos e relatos de 

experiência sobre CMMI e desenvolvimento ágil de software; estudos de pesquisa qualitativa 

e quantitativa; somente estudos escritos em Inglês; estudos publicados até e inclusive 2013.  

Como Critérios de Exclusão foram adotados: estudos cujo foco não fosse CMMI e 

desenvolvimento ágil; estudos que focam em técnicas simples ou práticas, como programação 

em par, testes unitários ou refatoração, aplicadas a um processo não ágil, como Processo 

Unificado e outros; estudos meramente baseados em opinião de especialistas, sem situar uma 

experiência em específico; editoriais, prefácios, resumos de artigos, entrevistas, notícias, 

análises (reviews), correspondência, discussões, comentários, cartas de leitor, resumos de 

tutoriais, workshops, painéis e sessões de posters. 
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Os termos de busca utilizados, classificados por palavras chaves são apresentados na 

tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 – Termos de busca da revisão sistemática 

Palavras-chave Sinônimos ou Palavras Relacionadas 

CMMI capability maturity model, CMM 

agile agility, lightweight, scrum, extreme programming, XP, dynamic 

system development, DSDM, crystal clear, crystal orange, crystal 

red, crystal blue, feature driven development, FDD, lean software 

development, adaptive software development, ASD, test driven 

development, TDD 

software development software engineering, software production, software project, 

system development, system engineering, system production, 

system project, application development, application engineering, 

application production, application project 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2013) 

 

A seleção dos estudos foi realizada de acordo com quatro etapas, a fim de obter o 

conjunto de estudos primários.  

Etapa 1: condução da busca automática e da busca manual; 

Etapa 2: identificação de estudos potencialmente relevantes; 

Etapa 3: processo de revisão aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão; 

Etapa 4: apreciação crítica pelos revisores. 

A análise da qualidade desta revisão foi realizada a partir dos 11 critérios 

estabelecidos por Dybå e Dingsøyr (2008).  

Os resultados obtidos na busca automática (5.161) e na busca manual (77) totalizaram 

5.238 resultados. 662 estudos foram considerados potencialmente relevantes e, por fim, 94 

estudos foram identificados como de adoção conjunta de CMMI e metodologias ágeis. Dentre 

os estudos incluídos, 31 estudos (33%) são considerados empíricos, 40 (43%) são relatos de 

experiência e 23 (24%) são estudos teóricos.  

A quantidade de estudos incluídos e o crescente número de estudos publicados 

indicam que a discussão e pesquisa em torno dessa temática é relevante e atual. 

Entre as conclusões obtidas, destacam-se que: metodologias ágeis têm sido utilizadas 

por empresas no sentido de reduzir esforços, principalmente, na obtenção dos níveis 2 e 3 do 

CMMI; observa-se nos estudos a viabilidade de utilização conjunta e que metodologias ágeis, 

por si só, não foram suficientes para obtenção de maturidade.  
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Destacam-se ainda a importância de treinamento, aprendizado organizacional, 

consultoria de profissionais e organizações com reconhecida experiência em CMMI e 

metodologias ágeis, definição de um grupo de processo ou grupo técnico de trabalho 

composto pelos executores do processo na prática e de métricas que possam nortear este 

processo de adoção conjunta para o ganho de maturidade. 

Os autores concluem que a proposição de estratégias que possam auxiliar as 

organizações de desenvolvimento de software a combinar maturidade e agilidade em 

diferentes áreas consideradas estratégicas, como gestão de projeto, garantia da qualidade e, 

em um novo campo, user experience design podem contribuir para a indústria de software. 

Os estudos selecionados estão relacionados a seguir: 

 
[s1] C. Vriens, R. Barto, 7 Years of Agile Management, in: Proceedings of the Agile 
Conference 2008 (AGILE’08), IEEE, Toronto, Canada, August 4-8, 2008, pp. 390-394, DOI: 
10.1109/Agile.2008.97.  

[s2] B. Shen, T. Ruan, A Case Study of Software Process Improvement in a Chinese Small 
Company, in: Proceedings of the International Conference on Computer Science and Software 
Engineering 2008, IEEE, Wuhan, China, December 12-14, 2008, vol.2, pp. 609-612, DOI: 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO (SURVEY) DE 

APROPRIAÇÃO DE PRÁTICAS ÁGEIS E UX 
1- INTRODUÇÃO E PERFIL DO RESPONDENTE 

 
Meu nome é Angela Lima Peres e sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência 
da Computação, do Centro de Informática, da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/CIn, sob 
a orientação do professor Silvio Meira. 
 
Este questionário tem o objetivo de avaliar a apropriação de práticas de UX/UI/Usabilidade em 
organização que utiliza metodologias ágeis. 
 
Estimamos cerca de 15 minutos, aproximadamente, para ler e responder todas as perguntas. 
Aguardamos o seu retorno até o dia 10/janeiro/16. 
 
As informações obtidas neste questionário serão utilizadas somente para fins acadêmicos. Os 
resultados serão divulgados sempre em conjunto, e nunca em termos isolados ou individuais, será 
também garantido o sigilo absoluto das organizações e das respostas individuais. 
 
Qualquer esclarecimento pode ser obtido direto com o pesquisador através dos seguintes contatos à 
sua escolha: email alp5@cin.upfe.br,limaperes@gmail.com, skype angelalimaperes, telefone ou 
whatsapp (82) 99916-7214. 
Muito grata. Angela Lima Peres. 
 

I PARTE - PERFIL DO RESPONDENTE 
 
1- Qual é o seu primeiro nome (OPCIONAL)? 
 
2- Qual é o seu último nome (OPCIONAL)? 
 
3- Informações de contato: 
Estado 
País 
Endereço de email 
 
4- Qual sua escolaridade?  
Graduação 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 
Pós-doutorado 
Outro (especifique) 
 
5- Você possui quantos anos em atividades relacionadas com gestão de projetos e/ou liderança de 
equipes (independente se utilizando ou não métodos ágeis)? 
Menos de 2 anos 
Entre 2 e 5 anos 
Entre 6 e 10 anos 
Entre 11 e 15 anos 
Mais de 15 anos 
Nunca tive experiência com gestão de projetos 
 
6- Você possui quantos anos em atividades relacionadas a projetos em métodos ágeis?  
Menos de 2 anos 
Entre 2 e 5 anos 
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Entre 6 e 10 anos 
Entre 11 e 15 anos 
Mais de 15 anos 
Nunca tive experiência com metodologias ágeis 
 
7- Você possui quantos anos em atividades relacionadas ao design de experiência do usuário ou design 
de interação ou usabilidade? 
Menos de 2 anos 
Entre 2 e 5 anos 
Entre 6 e 10 anos 
Entre 11 e 15 anos 
Mais de 15 anos 
Nunca tive experiência com design de experiência do usuário ou design de interação ou usabilidade 
 
8- Qual o nome da sua empresa atual (OPCIONAL)? 
 
9- Quantos anos tem a sua empresa atual?  
Menos de 10 anos 
Entre 10 e 15 anos  
Entre 16 e 30 anos 
Mais de 30 anos 
 
10- Quantas pessoas tem na sua empresa atual?  
Menos de 10 pessoas 
Entre 10 e 19 pessoas  
Entre 20 e 49 pessoas 
Entre 50 e 99 pessoas 
Entre 100 e 499 pessoas 
500 pessoas ou mais 
 
11- Qual o porte de sua empresa? 
Micro-empresa (Receita bruta menor ou igual a R$ 2,4 milhões) 
Pequena empresa (Receita bruta maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões) 
Média empresa (Receita bruta maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões) 
Média-grande empresa (Receita bruta maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões) 
Grande empresa (Receita bruta maior que R$ 300 milhões) 
 
12- Quais destes papéis exerceu, com mais frequência, nos seis últimos meses? Gerente de Projetos 
Gerente de PMO 
Gerente de TI 
Scrum Master 
Product Owner 
Designer de Experiência do Usuário Designer de Interação 
Arquiteto de Informação 
Especialista em Usabilidade 
Especialista em Métodos de Pesquisa de UX 
Especialista em SEO (Search Engine Optimization) 
Designer Gráfico 
Designer Visual 
Líder de Equipe 
Líder Técnico 
Analista de Sistemas 
Desenvolvedor Front-end 
Desenvolvedor Back-end 
Engenheiro de Software 
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Engenheiro de Teste 
Engenheiro de Processo 
Consultor de Implantação de Processo Pesquisador 
Outro (especifique) 

 
2- II PARTE - DIMENSÕES (Práticas de Infraestrutura) 

 
Esta parte do questionário tem como objetivo avaliar as práticas relacionadas a aspectos de 
infraestrutura de UX/UI/Usabilidade nas organizações que estão sendo estudadas. 
Obs: As práticas relacionados ao ciclo de desenvolvimento do projeto e técnicas e artefatos serão 
descritas em seções posteriores. 
 
13- Quais destas práticas são adotadas por sua instituição para promover a Experiência do Usuário 
(UX)/Design da Interação (UI)/Usabilidade? 
(1) Identificar, selecionar e alocar um executivo "campeão" (patrocinador) que suporte a iniciativa de 
apropriação de UX/UI/Usabilidade na organização. 
(2) Identificar, selecionar e alocar um consultor que suporte a iniciativa de melhoria de 
UX/UI/Usabilidade na organização. 
(3) Prover de forma contínua e planejada os recursos de infraestrutura (hardware, software, 
peopleware) necessários à apropriação de UX/UI/Usabilidade na organização. 
(4) Planejar, executar e avaliar capacitações necessárias podendo se estender não somente dos times de 
UX/UI/Usabilidade, mas dos desenvolvedores e dos demais integrantes da organização que incluem 
técnicas e conscientização da importância do UX. 
(5) Planejar, executar e avaliar a construção de guias de estilo, templates, padrões e da base de 
conhecimento da organização. (6) Selecionar, coletar, gerenciar, apresentar monitoramento de 
indicadores de UX/UI/Usabilidade a cada projeto. 
(7) Selecionar, coletar, gerenciar, apresentar monitoramento de indicadores de UX/UI/Usabilidade de 
forma contínua para avaliar a satisfação do cliente e promover melhoria contínua do produto. 
Outro (especifique) 
 
14- Atribua a importância destas práticas para que sua instituição possa promover a Experiência do 
Usuário (UX)?  
 

(Escala Likert de 1 a 5 onde: (1) Nenhuma Importância e (5) Extremamente importante 
 
(1) Identificar, selecionar e alocar um executivo "campeão" (patrocinador) que suporte a iniciativa de 
institucionalização de UX/UI/Usabilidade na organização. 
(2) Identificar, selecionar e alocar um consultor que suporte a iniciativa de melhoria de 
UX/UI/Usabilidade na organização. 
(3) Prover de forma contínua e planejada os recursos de infraestrutura necessários à apropriação de 
UX/UI/Usabilidade na organização. 
(4) Planejar, executar e avaliar capacitações necessárias que podem se estender não somente aos times 
de UX, mas aos desenvolvedores e aos demais integrantes da organização que incluem técnicas e 
conscientização da importância do UX/UI/Usabilidade. 
(5) Planejar, executar e avaliar a construção de guias de estilo, templates, padrões e da base de 
conhecimento da organização. 
(6) Selecionar, coletar, gerenciar, apresentar monitoramento de indicadores de UX/UI/Usabilidade a 
cada projeto. 
(7) Selecionar, coletar, gerenciar, apresentar monitoramento de indicadores de UX/UI/Usabilidade de 
forma contínua de forma a avaliar a satisfação do cliente e promover melhoria contínua do produto. 
Favor justificar as práticas que não considera importantes ou incluir novas práticas de infraestrutura 
que julgue necessárias 
15- Na sua opinião, as práticas descritas acima estão adequadas e são suficientes em ambientes que 
utilizam metodologias ágeis? 
Sim, nenhuma mudança é necessária 
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Não, uma ou mais práticas precisam ser incluídas 
Não, uma ou mais práticas precisam ser detalhadas 
Não, uma ou mais práticas precisam ser excluídas 
Não, uma ou mais práticas precisam ser agrupadas 
Por favor, é muito importante que justifique quando identificar necessidade de mudanças: 
 

3- III PARTE - PRÁTICAS, TÉCNICAS E ARTEFATOS A SEREM INCORPORADAS NO 
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 
Esta parte do questionário tem como objetivo avaliar as práticas relacionadas ao ciclo de 
desenvolvimento do produto. 
Obs: Técnicas e artefatos serão descritos em seção posterior. 
 
16- Assinale quais práticas são usadas por sua organização quando adotando métodos ágeis: 
 
(1) Existe um ciclo ou sprint antes do desenvolvimento, onde pesquisas são realizadas, a visão do 
produto e a primeira versão backlog do produto é estabelecida. 
(2) Durante cada ciclo, as pesquisas de design progridem para aspectos ainda não descobertos. 
(3) Existe um ciclo pós entrega da primeira versão onde validações da experiência do usuário podem 
ser realizadas e novos aspectos do produto poderão ser implementados. 
(4) A pesquisa/ideação/design contemplam atores e a sua diversidade em relação aos objetivos de 
interação (5) A pesquisa/ideação/design contemplam tarefas e o contexto onde estas são realizadas 
(6) É imprescindível desde os primeiros sprints, estabelecer a visão do produto 
(7) Designers trabalham em sprints à frente 
(8) Designers trabalham integrados com os times 
(9) O processo de design é feito de forma colaborativa ou em pares com outros designers, analistas de 
negócio ou membros do time 
(10) Co-locação é uma prática frequente ou estimulada. No entanto, quando não possível, 
vídeoconferências, ferramentas que permitam a colaboração dos artefatos, ou co-locação mesmo que 
só de parte da equipe, de parte do tempo ou de etapas iniciais do sprint são estratégias utilizadas. 
(11) Critérios de aceitação incluem requisitos de usabilidade 
(12) No planejamento do sprint, o cuidado com o correto dimensionamento do que será realizado e o 
esclarecimento de aspectos de UX são discutidos. 
(13) Aspectos de UX são incluídos nas reuniões diárias. As reuniões diárias discutem impedimentos 
incluindo aspectos de UX. 
(14) Aspectos de UX são incluídos nas retrospectivas. As retrospectivas podem ser excelentes 
oportunidades para discutir melhorias no processo, apresentar indicadores e discutir incorporações na 
base de conhecimento de design. 
(15) Aspectos de UX nas reuniões de apresentação do produto 
(16) As inspeções do design são estimuladas durante o ciclo em protótipos em papéis ou de maior 
fidelidade, mock-ups e storyboards. 
(17) Os testes de usabilidade são estimulados após cada versão de entregáveis. Mesmo que não 
formais mas que usem técnicas como a guerilla. 
 
17- Atribua a importância das práticas descritas acima para que sua organização possa promover o 
design da experiência nos projetos: 

 
(Escala Likert de 1 a 5 onde: (1) Nenhuma Importância e (5) Extremamente importante 

(1) Um ciclo anterior ao desenvolvimento, onde pesquisas saõ realizadas, a visaõ do produto e a 
primeira versaõ backlog do produto é estabelecida. 
(2) Durante cada ciclo, as pesquisas de design progridem para aspectos ainda naõ descobertos. 
(3) Um ciclo pós entrega da primeira versão onde validaçoẽs da experiência do usuário podem ser 
realizadas e novos aspectos do produto poderão ser implementados. 
(4) A pesquisa/ideação /design contemplam atores e a sua diversidade em relaçaõ aos objetivos de 
interação 
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(5) A pesquisa/ideação /design contemplam tarefas e o contexto onde estas são realizadas 
(6)É imprescindível desde os primeiros sprints, estabelecer a visão do produto 
(7) Designers trabalham em sprints à frente 
(8) Designers trabalham integrados com os times 
(9) O processo de design é feito de forma colaborativa ou em pares com outros designers, analistas de 
negócio ou membros do time 
(10) Co-locação é uma prá tica frequente ou estimulada. No entanto, quando não possível, 
vídeoconferências, ferramentas que permitam a colaboração dos artefatos, ou co- locação mesmo que 
só de parte da equipe, de parte do tempo ou de etapas iniciais do sprint são estratégias utilizadas. 
(11) Critérios de aceitacão incluem requisitos de usabilidade 
(12) No planejamento do sprint, o cuidado com o correto dimensionamento do que será realizado e o 
esclarecimento de aspectos de UX saõ discutidos. 
(13) Aspectos de UX são incluídos nas reuniões diá rias. As reuniões diárias discutem impedimentos 
incluindo aspectos de UX. 
(14) Aspectos de UX saõ incluídos nas retrospectivas. As retrospectivas podem ser excelentes 
oportunidades para discutir melhorias no processo, apresentar indicadores e discutir incorporaçoẽ s na 
base de conhecimento de design. 
(15) Aspectos de UX nas reuniões de apresentaçaõ do produto 
(16) As inspeçoẽ s do design são estimuladas durante o ciclo em protótipos em papéis ou de maior 
fidelidade, mock-ups e storyboards. 
(17) Os testes de usabilidade saõ estimulados apó s cada versaõ de entregá veis. Mesmo que não 
formais, mas que usem técnicas como a guerilla. 
 
Algum comentário adicional sobre as práticas selecionadas ou não selecionadas. 
 
18- Na sua opinião, as práticas de design de experiênciasugeridas acima estão adequadas e são 
suficientes considerando a promoção de UX/UI/Usabilidade em ambientes que utilizam metodologias 
ágeis? 
 
Sim, nenhuma mudança é necessária 
Não, uma ou mais práticas precisam ser incluídas 
Não, uma ou mais práticas precisam ser detalhadas Não, uma ou mais práticas precisam ser excluídas 
Não, uma ou mais práticas precisam ser agrupadas 
 
A visão de vocês das mudanças que seriam necessárias é muito importante. Favor justificar: 
 

TÉCNICAS E ARTEFATOS 
 
Aqui estão selecionadas as técnicas e artefatos que foram encontrados em revisão de literatura que 
integram UX e metodologias ágeis. 
 
19- Assinale dentre as técnicas descritas acima, quais são usadas por sua organização quando adotando 
métodos ágeis: 
(a) Pesquisa - Análise da Concorrência 
(b) Pesquisa - Entrevistas 
(c) Pesquisa - Questionários 
(d) Pesquisa - Inquéritos contextuais breves 
(e) Ideação/Design Colaborativo - Brainstorming (Tempestade de Ideias) 
(f) Ideação/Design Colaborativo - Card-sorting (Classificação de cartões) 
(g) Ideação/Design Colaborativo - Workshop 
(h) Ideação/Design Colaborativo - Grupos Focais  
(i) Design em Pares/Colaborativo/Design Studio.  
(j) Inspeções constantes durante todo o ciclo 
(k) RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation)  
(l) Testes de Guerilla 
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(m) Testes remotos  
(n) Testes formais  
(o) Outros 
 
20- Assinale, na sua opinião, dentre as técnicas descritas acima, quais deveriam ser usadas por 
organizações quando adotando métodos ágeis. Por favor, nos forneça mais detalhes sobre o porquê de 
suas escolhas. 
(a) Pesquisa - Análise da Concorrência 
(b) Pesquisa - Entrevistas 
(c) Pesquisa - Questionários 
(d) Pesquisa - Inquéritos contextuais breves 
(e) Ideação/Design Colaborativo - Brainstorming (Tempestade de Ideias) 
(f) Ideação/Design Colaborativo - Card-sorting (Classificação de cartões)  
(g) Ideação/Design Colaborativo - Workshop 
(h) Ideação/Design Colaborativo - Grupos Focais  
(i) Design em Pares/Colaborativo/Design Studio.  
(j) Inspeções constantes durante todo o ciclo 
(k) RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation) 
(l) Testes de Guerilla 
(m) Testes remotos 
(n) Testes formais. 
Por favor, nos forneça mais detalhes sobre o porquê de suas escolhas: 
 
21- Assinale dentre os artefatos descritos acima, quais são usadas por sua organização quando 
adotando métodos ágeis: 
(a) Cenários 
(b) Histórias 
(c) Épicos 
(d) Temas 
(e) Index Cards 
(f) Diagramas de Afinidades  
(g) Mapa de Jornadas 
(h) Mockups 
(i) Protótipos 
(j) Quadros 
(k) Sketches 
(l) Personas 
(m) Proto personas 
(n) Storyboarding 
(o) Wikis 
(p) Wireframes 
(q) Documentações atendem aos requisitos ágeis  
Outros 
22- Na sua visão, assinale dentre os artefatos descritos acima, quais devem ser usadas por 
organizações quando adotando métodos ágeis: 
(a) Cenários 
(b) Histórias 
(c) Épicos 
(d) Temas 
(e) Cartões de índice (Index Cards)  
(f) Diagramas de Afinidades 
(g) Mapa de Jornadas 
(h) Mockups 
(i) Protótipos 
(j) Quadros (Boards) 
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(k) Sketches 
(l) Personas 
(m) Proto personas 
(n) Storyboarding 
(o) Wikis 
(p) Wireframes 
(q) Documentações atendem aos requisitos ágeis 
Comentários adicionais: 

 
4- IV PARTE - ESTRATÉGIA PARA APROPRIAÇÃO 

UMA PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE APROPRIAÇÃO DE UX PARA PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 
A Estratégia consiste em antes de cada projeto, realizar um diagnóstico de como as práticas estão 
sendo realizadas na organização e planejar a inclusão das mesmas a partir do contexto de cada 
organização. 
Passo 1 - Recomenda-se para as organizações iniciantes nestas práticas, que seja planejado um 
workshop onde o consultor apresente as práticas de forma sucinta para o time responsável pelo ciclo 
de melhorias. 
Passo 2- Com a ajuda do consultor, o time responsável pelo ciclo de melhorias deve observar, se no 
contexto atual, na visão do time, as práticas estão sendo atendidas totalmente (TA), parcialmente (PA) 
ou não atendidas (NA). 
Passo 3 - A exemplo de backlog de scrum, são definidas as prioridades de inclusão destas práticas, de 
forma, a facilitar a seleção. 
Passo 4 - Após acordo do grupo, serão selecionadas e planejadas as inclusões de práticas no próximo 
projeto. 
Passo 5 - Recomenda-se incluir indicadores de UX/UI/Usabilidade para motivar a inclusão de práticas 
nos próximos projetos. 
Passo 6 - A final do projeto, recomenda-se um workshop para que todos reflitam sobre as lições 
aprendidas e que pode ser compartilhado com outros times da organização. 
 
A tabela 1 apresenta o checklist das práticas (já apresentadas nas seções anteriores deste questionário). 
 
23- Como você avalia a necessidade de uma estratégia para orientar as organizações de 
desenvolvimento de software na apropriação de práticas de UX/UI/Usabilidade em ambientes ágeis? 
Desnecessária 
Pouco necessária 
Necessária 
Muito necessária 
Extremamente necessária 
Comentários 
 
24- Na sua opinião, a estratégia apresentada até o momento, possui alguma contradição com o 
manifesto ágil quantos aos seus valores e princípios? 
Não identifiquei nenhuma contradiçaõ 
Sim, identifiquei contradições de baixo impacto 
Sim, identifiquei contradições de impacto moderado 
Sim, identifiquei contradições de grave impacto 
Não possuo conhecimento detalhado do manifesto ágil para responder esta questão 
Caso tenha identificado alguma contradição , favor exemplificar: 
 
25- Como você avalia a facilidade de implementação da estratégia apresentada com relação às 
organizações que buscam se apropriar de práticas de UX/UI/Usabilidade? 
 
Muito simples de implementar 
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Simples de implementar 
Regular 
Moderadamente complexa de implementar 
Muito complexa de implementar 
Por favor, justifique sua resposta 
 
26- Na sua opinião ,quais são os benefícios e/ou desafios que a estratégia apresentada pode trazer às 
organizações na institucionalização de UX/UI/Usabilidade em ambientes ágeis? 
 
27- Qual a probabilidade de você utilizar a estratégia apresentada para institucionalizar práticas de 
UX/UI/Usabilidade em ambientes ágeis? 
0 - Extremamente improvável 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 - Extremamente provável 

 
5- Informações de Perfil Complementares 

 
28- Sua empresa atual possui alguma das certificações abaixo? 
CMMI-DEV 
CMMI-SVC 
MPS.Br (MR-MPS-SW) 
MPT.Br 
ISO 9001 
CERTICS 
Não possui nenhuma certificação 
Outro (especifique) 
 
29- Você possui algumas das certificações abaixo?  
CSM - Certified Scrum Master (Scrum Alliance) 
CSPO - Certified Scrum Product Owner (Scrum Alliance) 
CSD - Certified Scrum Developer (Scrum Alliance) 
CSP - Certified Scrum Professional (Scrum Alliance) 
CST - Certified Scrum Trainer (Scrum Alliance) 
PSF - Professional Scrum Foundations (Scrum.org) 
PSM - Professional Scrum Master (Scrum.org) 
PSD - Professional Scrum Developer (Scrum.org) 
PSPO - Professional Scrum Product Owner (Scrum.org) 
SAFe - Scaled Agile Framework Agilist (SA) - Scaled Agile Academy 
Não possuo nenhuma destas certificações 
Outro (especifique) 
 
30- Você já participou de algum grupo de definição de processos em alguma empresa (ex.: SEPG, 
Software Engineering Process Group)? 
 
Você já participou de algum grupo de definição de processos em alguma empresa (ex.: SEPG, 
Software Engineering Process Group)? 
Sim 
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Não 
 
Em caso afirmativo, favor especificar quais grupos de processo você já participou (gestão de projetos, 
engenharia, suporte ou organizacional). 
 
31- Você já participou diretamente de algum programa de melhoria de processo em alguma empresa 
(equipe de avaliação, equipe de consultoria, equipe do projeto)? 
CMMI-DEV 
CMMI-SVC 
MPS.Br (MR-MPS-SW) 
MPT.Br 
ISO 9001 
CERTICS 
Nunca participei de nenhum programa de melhoria de processo Outro (especifique) 
 
32- Você trabalha ou trabalhou com alguma empresa avaliada no CMMI ou MPS.Br?  
CMMI-DEV - Nível 2 
CMMI-DEV - Nível 3 
CMMI-DEV - Nível 4 
CMMI-DEV - Nível 5 
MPS.Br - Nível G 
MPS.Br - Nível F 
MPS.Br - Nível E 
MPS.Br - Nível D 
MPS.Br - Nível C 
MPS.Br - Nível B 
MPS.Br - Nível A 
Não trabalhei em nenhuma empresa avaliada CMMI ou MPS.Br Outro (especifique) 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Esta entrevista tem como objetivo avaliar práticas para práticas para melhoria de processos, relacionadas 
ao contexto UX ágil, em empresas de pequeno e médio porte. 

As práticas relacionadas foram identificadas como prioritárias em empresas de pequeno e médio porte, 
por se tratarem de práticas primordias para a melhoria do processo da organização e, segundo 

investigações preliminares, incipientes neste contexto. 
 

Um resumo dos aspectos que serão enfatizados na entrevista estão descritos abaixo. 
 

I PARTE DA ENTREVISTA - AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS GERAIS (INFRAESTRUTURA) 
SUGERIDAS 

 
Resgate experiências prévias com projetos que integram métodos ágeis e o 
design da experiência/design da interação/UX, em empresas de pequeno ou 
médio porte.  
 
Priorize experiências onde considere significativo a importância de UX e 
analise as práticas sugeridas nas questões de 1 a 10. 

 
(Julgue as práticas mencionadas na questão quanto à clareza na 

descrição, importância, aplicabilidade e outros aspectos que considere 
relevantes) 

 
ENVOLVIMENTO DA ALTA GESTÃO 

Entende-se, nesta proposta, que o envolvimento da alta direção 
propicia a valorização das práticas de UX incluindo: 
planejamento de recursos de hardware, software e recursos 
humanos, auxílio na solução de conflitos entre departamentos 
na priorização de requisitos, planejamento de capacitações, 
entre outras práticas estruturais.  

 
1. Como você avalia a concepção de práticas de envolvimento da alta 
gestão na estratégia proposta? Como isto é realizado nos projetos que 
participou? Houve entraves ou dificuldades nos projetos relacionados a esta 
questão? Como foram resolvidos? Na sua experiência, esta prática facilita 
uma melhoria na qualidade do processo de inclusão de práticas de UX ou 
adotaria outras práticas para solução dos problemas citados acima? Se 
adotaria outras práticas, quais seriam? 

 

PLANEJAMENTO DE RECURSOS 

Entende-se, nesta proposta, que para melhoria na qualidade das 
práticas de UX, o planejamento de recursos de hardware, 
software e recursos humano se faz necessário nas fases 
anteriores aos projetos para aquisições, durante os projetos 
para compreensão de novas demandas não previstas, na 
finalização dos projetos para avaliação dos pontos de 
melhoria.  

2. Como você avalia a concepção das práticas de planejamento em termos 
de infraestrutura de equipamentos, espaços físicos, recursos humanos, 
ferramentas necessários à equipe de projeto na estratégia proposta? Como 
isto é realizado nos projetos que participou? Houve entraves ou 
dificuldades nos projetos relacionados a esta questão? Como foram 
resolvidos? Na sua experiência, esta prática facilita uma melhoria na 
qualidade do processo de inclusão de práticas de UX ou adotaria outras 
práticas para solução dos problemas citados acima? Se adotaria outras 
práticas, quais seriam? 
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CAPACITAÇÕES 

Entende-se, nesta proposta, que para melhoria na qualidade das 
práticas de UX, o planejamento de capacitações do time se faz 
necessário nas fases anteriores aos projetos para execuções de 
capacitações preparatórias, durante os projetos para gestão 
das capacitações necessárias, na finalização dos projetos para 
avaliação de pontos de melhoria.  

Quanto às práticas de capacitações, estas, conforme o estudo 
da literatura, podem incluir diversos aspectos como: a 
conscientização sobre a importância da usabilidade, aspectos 
técnicos como domínio de técnicas, ferramentas, uso de 
artefatos apropriados para cada contexto, padrões relacionados 
a dispositivos móveis, acessibilidade, metodologias, 
comportamentais incluindo aspectos de liderança, gestão de 
conflitos e mudanças. 

Podem ser realizadas "on-the-job" ou através de técnicas como 
o design pareado que permite ao aprendiz acompanhar o trabalho 
de um profissional mais experiente ou de "learning shots"- 
cultivar dentro do projeto a cultura de aprendizado constante 
e colaborativo entre os membros. 

 

3. Como você avalia a concepção das práticas capacitações na estratégia 
proposta? Como isto é realizado nos projetos que participou? Houve entraves 
ou dificuldades no projeto relacionados a esta questão? Como foram 
resolvidos? Na sua experiência, esta prática facilita uma melhoria na 
qualidade do processo de inclusão de práticas de UX ou adotaria outras 
práticas para solução dos problemas citados acima? Se adotaria outras 
práticas, quais seriam? 

BASE DE CONHECIMENTO 

Entende-se, nesta proposta, que para melhoria na qualidade das 
práticas de UX, a construção de uma base de conhecimento com 
padrões, guias de estilo, casos de sucesso, personas ou outros 
artefatos se faz necessário para reuso, para facilitar a 
inserção de novos integrantes, para construção da base de 
conhecimento da organização. Nas fases anteriores aos 
projetos, pode ser realizada a compreensão das metas quanto à 
estes aspectos, durante os projetos para realização da 
manutenção desta base ou utilização da mesma, na finalização 
dos projetos para avaliação dos pontos de melhoria.  

 

4. Como você avalia a concepção das práticas de reflexão, planejamento e 
construção de bases de artefatos e de conhecimento (guias de estilo, 
templates, padrões, personas, cases de sucesso) na estratégia proposta? 
Estas visam o reuso em projetos futuros, facilitar a inserção de novos 
integrantes, ganhos de conhecimento na organização. Como isto é realizado 
nos projetos que participou? Houve entraves ou dificuldades nos projetos 
relacionados a esta questão? Como foram resolvidos? Na sua experiência, 
esta prática facilita uma melhoria na qualidade do processo de inclusão de 
práticas de UX ou adotaria outras práticas para solução dos problemas 
citados acima? Se adotaria outras práticas, quais seriam? 

INDICADORES DE UX 

Entende-se, nesta proposta, que para melhoria na qualidade das 
práticas de UX, é necessário definir e acompanhar indicadores 
de UX.  

Nas fases iniciais, pode ser realizada a compreensão das metas 
quanto à estes aspectos, durante os projetos para gestão do 
cumprimento, na finalização dos projetos para divulgação e 
avaliação do aprendizado e de pontos de melhoria.  

Os indicadores podem estar associados à: aumento de 
produtividade quando do uso do produto; redução nos custos 
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associados ao treinamento e/ou suporte; aumento das vendas ou 
receitas; redução de tempo e de custos ao desenvolver o 
produto; redução dos custos de manutenção; aumento da taxa de 
atração e retenção de clientes e melhoria da satisfação do 
usuário ao interagir com o produto.  

Além de métricas associadas a finalização de cada ciclo de 
melhoria ou projeto realizado, recomenda-se adotar estratégias 
de acompanhar o cliente periodicamente de forma a obter 
informações contínuas sobre sua experiência com o produto. 
Este monitoramento pode ser realizado através de questionários 
de pesquisas, callcenter, analytics, logs de pesquisa, testes 
A/B e testes de usabilidade.  

5. Como você avalia a concepção de práticas de planejamento, medição e 
apresentação de indicadores relacionados à UX na estratégia proposta? Como 
isto é realizado nos projetos que participou? Houve entraves ou 
dificuldades nos projetos relacionados a esta questão? Como foram 
resolvidos? Na sua experiência, esta prática facilita uma melhoria na 
qualidade do processo de inclusão de práticas de UX ou adotaria outras 
práticas para solução dos problemas citados acima? Se adotaria outras 
práticas, quais seriam? 

CONSULTORIA 

6. Como você avalia a concepção de práticas de envolvimento de 
consultoria na estratégia proposta? Foram necessárias nos projetos que 
participou? Na sua experiência, esta prática facilita uma melhoria na 
qualidade do processo de inclusão de práticas de UX ou adotaria outras 
práticas? Se adotaria outras práticas, quais seriam? 

 

II PARTE - AVALIAÇÃO GERAL DE PRÁTICAS DO CICLO DE PROJETO 
 

Na estratégia, alguns princípios ou práticas são norteadores 
para o processo e estão destacados aqui porque não se referem 
a uma etapa do processo, mas a todo o ciclo de 
desenvolvimento. São eles:  

• Participação dos usuários, ou representantes dos mesmos, 
em todo o ciclo de desenvolvimento; 

• Adequação aos ciclos curtos das metodologias ágeis que 
propiciam que produto seja refinado sucessivamente até o 
final do projeto. Três momentos são destacados: o 
primeiro ciclo (ciclo N-1) ou sprint zero, em que a 
visão do produto deve ser estabelecida e a primeira 
versão backlog do produto será construída. O ciclo 
seguinte (ciclo N) é onde o processo de construção do 
produto se inicia. E, dependendo do contexto do projeto, 
o ciclo N+1 representa um ciclo pós-entrega, na qual 
validações da experiência do usuário podem ser 
realizadas; 

• Estabelecimento da visão do produto que permita 
esclarecer os principais objetivos e nortear as 
principais decisões de design; 

• Aspectos chave quanto a escolha de práticas: tempo, 
granularidade e apresentação; 

• Sprint ou interação zero e/ou designers à frente e/ou 
design colaborativo; 

• Aspectos de UX em critérios de aceitação; 
• Inclusão de aspectos de UX nas cerimônias ágeis de 

planejamento, reuniões diárias, retrospectivas e nas 
apresentações de produto. 

 

7. Como você avalia as práticas sugeridas como norteadores de UX em 
ambientes ágeis? Na sua experiência, outros princípios são mais adotados? 
Quais? 
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Além das práticas sugeridas acima, na etapa de coleta de 
requisitos, o primeiro aspecto se refere à importância da 
definição, validação e implementação de requisitos 
contemplarem não somente as funcionalidades que serão 
criadas/mantidas em um determinado produto de software, mas 
entenderem estes atores sob o aspecto da diversidade em 
relação às necessidades de interação do sistema; o segundo 
consiste da importância de a pesquisa/coleta, de requisitos 
contemplarem as tarefas realizadas, aspectos de contexto, 
como: dispositivos utilizados, ambiente (luminosidade, ruído, 
movimento) e outros aspectos que podem influenciar a interação 
e que devem ter respostas adequadas no design. Técnicas e 
artefatos que se adeqúem aos ciclos curtos e aos aspectos 
chaves mencionados no tópico anterior também são sugeridos. 

 

8. Como você avalia as práticas consideradas essenciais para 
levantamento de requisitos relacionados ao design de experiência? Houve 
dificuldades nesta etapa que não são resolvidas com estas práticas? Que 
outras práticas adotaria? 

Estímulo à colaboração no design da solução. Técnicas e 
artefatos que permitam compartilhar ideias e, sempre que 
possível, a construção colaborativa. 

Estimular o design em pares que, trazem benefícios como 
promover mais eficiência, qualidade, colaboração e 
compartilhamento de conhecimentos. Os pares podem ser formados 
com outros designers, analistas de nego ́cio ou membros do time. 

Composição de times multidisciplinares e da construção 
cooperativa realizada com diferentes visões e background são 
princípios de metodologias ágeis e especialmente importantes 
quando relacionado ao design da experiência. 

Sempre que possível, que todo o time esteja no mesmo local de 
forma a facilitar as técnicas prescritas como os quadros que 
comunicam rapidamente o status do projeto, as reuniões 
diárias, os designs pareados, entre outras.  

 

9. Como você avalia as práticas sugeridas para construção do produto 
relacionados ao design de experiência? Houve dificuldades nesta etapa que 
não são resolvidas com estas práticas? Que outras práticas adotaria? 

As inspeções devem ser estimuladas durante todo o ciclo em 
protótipos em papéis ou de maior fidelidade, mock-ups e 
storyboards envolvendo o time multidisciplinar que pode ser 
composto de desenvolvedores, designers, product owner, 
representantes de usuários ou usuários finais. Desta forma, as 
validações do design do produto são feitas durante o ciclo de 
construção. Os testes com os usuários, mesmo que não formais, 
mas que usem técnicas como a guerilla, devem ser executados a 
cada ciclo.  

 

10. Como você avalia as práticas sugeridas para inspeção e testes 
relacionadas ao design de experiência? Houve dificuldades nesta etapa que 
não são resolvidas com estas práticas? Que outras práticas adotaria? 

 

11. Gostaria de acrescentar algum comentário? 
AGRADEÇO MUITO A PARTICIPAÇÃO. 

 


