
5 passos realistas 
para criar uma 
cultura de UX



Utopia / Realidade



Sprints do Google?



Assumimos que: 
UX = Efeito Positivo



Oi!



Awari



Awari



Mentores



awari.com.br



Venture-Backed Startups & Enterprise



01/05: 
Identifique as 

métricas essenciais



01/05 - Identifique as métricas essenciais

Por que?

• Converse com uma linguagem orientada para resultados 

• Apresente um ROI claro para suas propostas 

• Venda um resultado ao invés de um processo 

• Objetivos do Negócio > Usuários (Maioria dos casos) 

• Dados quantitativos > qualitativos (Excetos casos pontuais)



01/05 - Identifique as métricas essenciais

Como?

• Quais são os resultados apresentados no fim de cada trimestre? 

• Quais métricas os líderes utilizam para demonstram 

crescimento da empresa? 

• Métricas específicas para um time ou departamento 

• Essencial entender quais métricas importam para um 

stakeholder específico 

• Ex: Time de vendas possuí objetivos diferentes do time de 

marketing



02/05: 
Identifique os 

stakeholders chave



02/05 - Identifique os stakeholders chave

Por que?

• Sem o apoio das pessoas que importam na sua organização, 

seus esforços não resultarão em mudanças 

• Essencial para mudanças em curto prazo, e para a fundação de 

mudanças a longo prazo 

• Quantos mais influenciadores você conseguir, maior será o 

impacto do seu esforço



02/05 - Identifique os stakeholders chave

Responsáveis por Decisões

• Qual a estrutura hierárquica da sua empresa? 

• Como decisões são tomadas no seu time e departamento? 

• Qual o processo para que novos processos ou ferramentas 

sejam implementadas? 

• Quem são os responsáveis por aprovar ou rejeitar propostas no 

seu time ou departamento?



02/05 - Identifique os stakeholders chave

Influenciadores

• Não necessariamente responsáveis por decisões 

• Não necessariamente em posições de liderança 

• Pessoas chave para difundir ideias, processos ou ferramentas 

em um time 

• Pessoas com alto grau de influência em uma organização



03/05: 
Identifique pontos 

com maior ROI



03/05 - Identifique pontos com maior ROI

O quê?

• Corrigir tudo = corrigir nada 

• MVP 

• Essencial começar mudanças por áreas que exigirão um 

esforço baixo e terão um alto impacto 

• Implementações que não exigem orçamentos altos ou 

envolvimento de vários times e departamentos



03/05 - Identifique pontos com maior ROI

Como?

• Mapeie a jornada de desenvolvimento, da concepção / 

surgimento de uma demanda até o usuário interagir com o 

produto ou serviço 

• Identifique as áreas com maior fricção 

• Identifique os problemas que resultam de cada área 

• Realize estimativas que a resolução desses problemas teria nas 

métricas que importam



03/05 - Identifique pontos com maior ROI

Como?

• Visualize a comparação entre esforço e impacto 

• Com base no ROI estimado, comece a trabalhar nesses pontos



04/05: 
Crie um plano de 

ação



04/05 - Crie um plano de ação

Por que?

• Essencial planejar seus esforços e fazer o acompanhamento 

dos resultados encontrados 

• Mesmo approach que seria utilizado em um projeto de UX 

• Empolgação na primeira semana vs esquecimento total na 

sétima semana 

• Planilha de Excel, Asana, Trello etc



04/05 - Crie um plano de ação

Como?

• Divida seus esforços em fases, e arranje os pontos com maior 

ROI em casa fase 

• Identifique maneiras de receber feedback constante e 

incorpore melhorias continuas 

• Organize e execute stand-ups semanais (mesmo que sejam 

review individuais)



05/05: 
Conduza testes de 

usabilidade



05/05 - Conduza testes de usabilidade

Por que?

• Remover opiniões e egos da equação é essencial 

• Dados qualitativos e opiniões do designer ou time de design 

dificilmente tem impacto 

• Testes de usabilidade fornecem feedback visual e direto sobre 

um produto ou serviço 

• Testes de usabilidade são baratos e rápidos de executar



05/05 - Conduza testes de usabilidade

Como?

• Incorpore testes de usabilidade no processo de 

desenvolvimento e design, o quanto antes 

• Use ferramentas como Testr e Usertesting.com 

• Compartilhe os resultados com os stakeholders essenciais e 

ofereça possíveis soluções



Resumindo,



Identifique métricas 
importantes e 

stakeholders chave



Liste os pontos com maior 
ROI e crie um plano de 

ação



Faça muitos testes de 
usabilidade



:)


