
Este curso inclui Modalidade: Incompany
Carga Horária: 12 horas

Duração: 6 dias
Investimento: R$15.000

Design Sprint 
(Workshop)

Extensão

O que é?

O nome "Design Sprint" combina duas palavras em inglês que 
dizem bastante sobre como o método funciona: design 
(relacionada a projeto, construção, desenho) e sprint (relacionada 
à velocidade). A metodologia foi criada pelo Google Ventures, 
departamento de investimentos de capital de risco da Alphabet Inc 
e Google, para agilizar os projetos e validar os negócios antes dos 
investimentos maiores de tempo e outros recursos.

Por que fazer o workshop?

Workshop síncrono onde todos os participantes interagem 
entre si.
Possibilita a cocriação de ideias.
Redução dos custos e do tempo para prototipação da ideia.



Metodologia
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A metodologia de Design Sprint faz parte do desenvolvimento de 
produtos e se destaca por oferecer resultados positivos em tempo 
recorde, alinhando forma e função

IDENTIFICAÇÃO
DE PROBLEMAS

Processos de 
discovery, etapas 
de entendimento.

PROTOTIPAGEM
E TESTES

Processos de 
experimentação.

IDEAÇÃO DE
SOLUÇÕES

Desings Sprints, 
etapa de 

co-criação, lean 
inception.

TESTE COM
USUÁRIOS
Captação de 

feedbacks 
qualitativos 

valiosos.

SUMARIZAÇÃO
E ENCERRAMENTO

Documentação e 
relatório final com 
direcionamento.
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Principais Benefícios

1. Ganho de tempo
Com a metodologia ágil proposta para o desenvolvimento de software e a divisão das etapas 
em dia da semana, cria-se um senso de urgência e o desenvolvimento rápido do protótipo 
tem prazo para acontecer. A agilidade do ponto de partida do projeto é um dos principais 
fatores que fez com que o Design Sprint fosse adotado por tantas empresas.

2. Baixa complexidade
Apesar de ser uma técnica com regras, etapas e prazos bem definidos, o Design Sprint é uma 
metodologia simples e que pode ser realizada por qualquer time, para diferentes tipos de 
projetos. A baixa complexidade é muito efetiva, pois a curva de aprendizado é mais uma 
curva de adaptação à uma forma diferente de lidar com o projeto nos primeiros dias.

3. Prevenção de falhas
Com a prototipagem do projeto e testes realizados ainda nessa primeira fase, as chances 
de erro no posterior desenvolvimento são diminuídas. Também, os questionamentos e 
alinhamento de toda a equipe são melhores resolvidos se o projeto passa por essa 
metodologia inicial de Design Sprint.

4. Antecipação de melhorias 
Da mesma forma, como as problemáticas do projeto também são minuciosamente 
exploradas na primeira semana, a antecipação de que tipo de melhoria pode ser feita é 
outro ganho muito interessante que a metodologia oferece. Um ponto que auxilia ainda 
mais nessa antecipação é a testagem do protótipo já por usuários em potencial, o que 
traz muitas respostas para o time responsável por dar sequência ao projeto até a entrega 
do mesmo.

Obs.: será admitida a inscrição de até 15 colaboradores por curso.


