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Entrevistas



Porque conversar 
com as pessoas? 
Porque 
conversar com 
as pessoas? 

Conversar com os usuários é tentar
entender realmente quem são 
essas pessoas.

Quais são suas motivações, interesses, 
problemas, frustrações, 
Comportamentos ....

É construir uma relação de 
empatia.



Entrevistar é 
uma habilidade 
fácil de 
aprender!

Pesquisa com usuário é uma das ferramentas mais 
eficientes que as equipes tem à disposição. Traz 
resultados muito positivos e envolvem baixo custo.

Falar com usuários é uma estratégia que pode ser utilizada
em diversas etapas do desenvolvimento de produtos digitais.

No desenvolvimento: 
é uma ferramenta 
fundamental para entender 
o que pode ser 
melhorado no seu produto 
ou serviço.

Na fase inicial:
permite identificar as 
necessidades que 
uma pessoa ou grupo de 
pessoas têm 

->



Você consegue se aproximar dessas pessoas? Elas são 

acessíveis? Onde você pode encontrar essas pessoas para você 

estabelecer um diálogo?

Definir com 
quem você quer 
conversar

Porque conversar 
com as pessoas? Definir com 

quem você 
precisa 
conversar!

Quais os perfis de participantes que contribuem mais 
para o projeto?

São pessoas especialistas na área de domínio?
Ou são pessoas que usam tecnologia de modo geral? 

Como e onde recrutar os as pessoas para 
uma  entrevista?



Definir com 
quem você quer 
conversar

Porque conversar 
com as pessoas? Compor o 

grupos de  
entrevistados !
Ex.



Quais os objetivos da pesquisa? 

O que você quer entender sobre seu usuário e o contexto 

de projeto? O que você gostaria de descobrir com as perguntas?

Elaborar um 
bom roteiro de 
perguntas é 
fundamental!

A chave é criar perguntas boas, que tragam bons 
aprendizados!
As perguntas que começam com "como" e "porquê",
são os tipos que estimulam o entrevistado a contar uma 
história. 

Insights!!!!!

Esse tipo de pergunta ajuda a entender 
o comportamento das pessoas e também sua visão de 
mundo. As resposta trazem boas contribuições para o 
processo de Design.  



Inicie estruturando a conversa em  3 momentos: 

1.  Faça uma breve apresentação e contextualização do projeto; 

2.  Aplique o roteiro planejado ; 

3. No final, reserve um tempo para sanar as dúvidas e 

agradecer o entrevistado.

Como preparar 
o encontro para  
a entrevista  
entrevista?

No primeiro  momento, de apresentação, você deve lembrar 
que, muitas vezes, essa pessoa nunca participou de 
uma entrevista ou nunca teve um diálogo dessa natureza.

É fundamental que você explique o quê vai acontecer. Assim, a 
pessoa se sentirá mais confortável e confiante, contribuindo 
para o processo da entrevista. 



Depois pergunte sobre a área de domínio do seu projeto. 

Questione o grau de aproximação, interesse e experiência que 

o entrevistado tem com a área. 

A pessoa entrevistada é muito experiente nessa área de 

projeto? É iniciante? É uma incentivadora?

O que 
perguntar no 
roteiro ? 

No segundo momento, inicie um grupo de perguntas  
sobre os dados demográficos da pessoa, tais como: 
faixa etária, escolaridade, atividade profissional. Veja 
quais dados demográficos realmente importam para 
seu projeto.

Evite perguntas que possam ser 
respondidas apenas com “sim” ou 
“não”. Elas trazem poucas contribuições{



> Que dispositivos mais usa, com que frequência?

> Quais apps e sites mais acessa, com que objetivo?

> Quais ambientes e aplicações conhece da área de domínio? 

> Qual a opinião da pessoa entrevistado sobre  eles?

> Como  o entrevistado imagina que a tecnologia poderia contribuir 

naquele assunto, tema, domínio? 

O que 
perguntar no 
roteiro? 

Vale a pena dedicar tempo e verificar se o seu 
roteiro da entrevista estimula o usuário a 
compartilhar histórias sobre si mesmo. E se o 
roteiro da entrevista trará respostas valiosas 
para seu projeto. 

No terceiro grupo de perguntas do roteiro questione 
sobre a experiência do entrevistado com a
tecnologia:



Documentar
a entrevista! 

É muito importante registrar essas conversas!

O mais comum é gravar o áudio da entrevista.
Porém, é importante pedir permissão para o entrevistado
antes de iniciar a gravação.

Também é possível chamar um colega seu para ajudar a 
coletar as conversas e os insights da entrevista.

Além de gravar e fazer anotações, é sempre 
importante depois de cada entrevista, fazer 
uma rápida recapitulação dos pontos
mais importantes da conversa,
para aproveitar a memória recente.



Mas como? 

Identificando aproximações, pontos comuns, interesses, 

problemas, motivações. Podemos chegar a padrões 

compartilhados por grupos de pessoas, de possíveis usuários do 

produto.

Sintetizar as 
descobertas! 

Uma forma poderosa de trazer os achados 
das entrevistas para o projeto é sintetizar 
as contribuições, as descobertas.

A partir da estruturação dessas descobertas 
modelamos as personas.
Personas é o tema dos nossos próximos 
slides!



Obrigada pela 
atenção!! 

Vamos  aprofundar, tirar as dúvidas nas aulas, 
nas orientações e fórum!!


