
Trocando o pneu com o
carro andando

Mudando a maneira de gerir produtos
numa grande empresa
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Quem
somos….

João Vitor Mota
Possui formação em Gestão de Projetos e nas
áreas de Marketing e Vendas
Atua há mais de 10 anos no mercado de software
Head of Product Owner - Vertical Contábil

Fabio Pereira da Silva
Possui formação em Processos Gerenciais
Mba em gerenciamento de projetos
Atua há mais de 20 anos mercado de software
Product Owner - Vertical gestão
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Alterdata em
Números

● 30 anos de mercado

● 1.000.000 de usuários diários

● 50.000 clientes

● 1.600 colaboradores

● 100 bases em território nacional

● +30 times multidisciplinares

● 5 áreas de produto
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Produtos
LegadosNovos

Produtos
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● Priorização baseada em experiência de mercado

● Se atendemos um cliente que estava “gritando”
estamos atendendo todos os que não gritaram

● Sabemos como desenvolver soluções do jeito que
o cliente precisa

● Para evitar insatisfação, damos prazos para o
cliente (em muitos casos Top-Down)

“Verdades” Absolutas:
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Realidade:
● Dificuldade de priorização

● Alta demanda (9.000 itens)

● Prioridade para quem grita mais alto?

● Muitos prazos fixos e comprometimento do
backlog a longo prazo

● Lentidão nas liberações e frustrações nas entregas

6



Priorização era assim...
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…ou assim.
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Agile
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Adaptabilidade à
Metodologia
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Métricas:
Verdades Desconstruídas
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O que nossos clientes
acham do nosso produto?
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O que os Clientes querem, de fato:
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● Priorização com foco errado

● “Achismo” sobre principais
problemas

● Solicitação de Prazos mais
atrapalhava do que ajudava

Mais verdades:
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Descarte e priorização:
● Descarte pelo PO

● Descarte de tarefas já delegadas para o time
Congelados

Entender

Encerrados

Classificados
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Feedback após
implementaçã
o

Envolvimento
dos clientes no
processo

Compreensão do real
problemaValidação

do problema

Backlog
Priorizado

1
2

3

4
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Entregas - Quantidade vs Valor

Quantidade
diminuiu, mas o
valor entregue
aumentou…

Preocupante?
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Soluções diferentes
Frameworks Diferentes

Por que?
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Começar pelo Início

● Visão
● É / Não é

● Proto-Personas
● Definição de

Métricas

● Priorizações por
Negócio

● Mapeamento de
Features

● Definição do MVP
● História e

Critérios de
Aceite

● Priorização /
Sprint / Reviews

?
Qual era o
Problema
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We were

Wrong
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● Baixíssima aderência de
clientes piloto

● Fabricação de Commodities

● Interpretação errada dos
reais problemas

● Equipe “desconfiada” do
“valor” entregue
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Por que?
24



Qual
problema
estamos
resolvendo?
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Redefinimos a
Estratégia
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Desenvolver Definir MVP

Visão
Estratégica

Discovery

Inception

Planning

Plano de
Ação

Problemati-
zação

Análise
Crítica

Clientes
Alvo

Definição
de

Personas

Definição
das

Jornadas
do Usuário

Story
Mapping e
Storyboard

Visão
do

Produto

Prioriz.
Negócio

Mepear
Features

Escrever
User

Histories

Critérios
de Aceite

Critérios
de

Preparado
e Pronto

Priorização Estimativa
s

Definição
de Releases

Definição
de

Roadmap

Assessmen
t OKRs

Fizemos

Fizemos Parcialmente

Não Fizemos

Descobrir Definir

1

2

3

4

Definição
de

Protótipos

Inspecionando...
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Percebemos...

Factível

Valioso

Usável

UAU

Factível

Valioso

Usável

UAU

Adaptação do livro Lean Inception (Paulo Caroli)
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Segmentação
de clientes
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Envolvimento
do time

Parking Lot de idéias
Design Sprint
Visitas ao cliente com
membros do time
Trabalho conjunto com UX
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● Proximidade maior com o cliente e
recebimento de feedbacks

● Priorização baseada em valor
● Maior aderência da solução
● Cultura ágil disseminada para outros

departamentos
● Oxigenação da cultura empresarial

Resultados:
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● Entrosamento do time
● Saúde do time (Menor Qt. de tarefas por

colaborador e Qt. de HE)
● Decisões mais rápidas e autônomas
● Problemas expostos e atacados

Resultados:
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Pneu trocado
Vamos Acelerar!
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● Produto legado:
○ Identificação do que mais

incomodava o cliente
○ Reputação do produto
○ Classificação do Backlog por

abrangência e valor
○ Descarte dos itens que não faziam

mais sentido
○ Envolvimento do cliente no

processo com validações e
recebimento de feedbacks

Resumindo...
● Produto novo:

○ Análise da estratégia
○ Que problema estamos

resolvendo?
○ Inspeção das áreas de ideação do

produto
○ Desenvolvimento em fatia em

vez de camada
○ Segmentação dos clientes piloto
○ Envolvimento do time na solução
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Desafios...
● Maior Cadência entre “Commodities” e “UAU”

● Melhorar mais o leadtime

● Escalar Ágil para outros projetos

● Amadurecimento do Time

● Atender expectativas dos stakeholders
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Let’s Rol�!
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/fabio-pereira2208

/joaovitormota
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