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História de usuário
Mapeamento de histórias de usuário



Histórias de usuários são frases, em linguagem 
simples, que mostram os objetivos dos usuários (da 
persona) e os motivos desses objetivos. 

As user histories são enxutas, não entram em 
detalhes, mas ajudam a delinear o resultado desejado. 

As histórias de usuário são expressas em uma frase 
simples, com as seguintes informações:

Como [persona], eu [quero, necessito], [para ...]

O que são 
Histórias de 
usuários? {



As histórias de usuário usam linguagem não técnica 
para dar contexto à equipe de desenvolvimento e 
suas iniciativas. Depois de ler uma história de usuário, 
a equipe sabe por que está desenvolvendo o que está 
desenvolvendo e qual o valor que isso cria.{

O que são 
Histórias de 
usuários?

Uma história do usuário é uma explicação informal de 
uma necessidade, escrita a partir da perspectiva do 
usuário 

Seu objetivo é articular como um recurso de software 
pode gerar valor para a experiência.
É tentador pensar que histórias de usuário são, grosso modo, 
requisitos de sistema do software. Mas não são. 



Um componente-chave do desenvolvimento de software 
ágil é colocar as pessoas em primeiro lugar, e as histórias de 
usuário colocam os usuários finais reais sob os holofotes. 

O que são 
Histórias de 
usuários?

As histórias do usuário pode ser redigidas assim:

Como usuário, eu quero convidar meus amigos, para que possamos 
aproveitar este serviço juntos.

Como persona, eu preciso organizar meu trabalho, para que eu me sinta 
no controle. 

Como gerente, eu preciso entender e acompanhar o progresso dos meus 
colegas, para que eu possa elaborar relatórios mais completos sobre os 
nossos acertos e falhas. 



As histórias de usuário permitem a manutenção do foco 
no usuário ao longo do projeto. 

Mantém a equipe vinculada as tarefas que precisam ser 
realizadas, mas a partir de uma coleção de histórias 
significativas. A equipe motiva-se para resolver 
problemas de usuários reais. 

Quais os 
benefícios 
das histórias 
do usuários?

Permitem a colaboração. 
As histórias impulsionam soluções criativas. 
Incentivam o pensamento crítico e criativo da 
equipe sobre a melhor maneira de resolver os 
problemas 



Exemplo de 
histórias de 
usuário

*projeto de app para encontrar restaurantes veganos/vegetarianos



Exemplo de mapeamento de histórias de usuário



Exemplo de mapeamento de história de usuário





Histórias de usuários
representam
necessidades, interesses 
e objetivos dos usuários

Jornada do usuário
representa os percursos,
as interações realizadas pelo 
usuário num produto 
existente.

Histórias de são uma continuidade e aprofundamento da 
persona, dos objetivos ali demarcados. 

Alguns 
destaques 
Importantes!

Requisitos de projeto
são atributos para o 
produto. É o que a interface do 
produto entregará ao usuário.

Histórias de usuários
mostram/estimam os 
objetivos do usuário e 
seus e desdobramentos no 
contexto de um projeto



Job Stories 
Foca em trabalho, mais
pontuais, facilitam o 
desenvolvimento,
se aproximam dos “casos
de usos”, comum na área
de desenvolvimento de 
software.

User stories 

Alguns 
destaques 
importantes!

Anote as dúvidas e contribuições 
para discutirmos nas 
aula síncrona!!!!


