


Product Owner

Responsável por maximizar o valor do produto para organizações e 
clientes.



Competências Fundamentais

Capacidade 
analítica

Pensamento Crítico.

Tomada de decisão.

Metacognição.

Resolução de 
problemas.

Pensamento 
sistêmico.

Comportamento

Ética.

Organização 
pessoal.

Confiabilidade.

Negócios

Princípios e práticas 
de negócio.

Conhecimento da 
indústria.

Conhecimento da 
organização. 

Conhecimento de 
soluções.

Comunicação

Comunicação 
verbal.

Comunicação 
Escrita. 

Facilitação.

Interpessoal

Negociação.

Liderança.

Influência. 

Trabalho em 
equipe.



Pensamento 
Crítico

Análise de 
Contexto

Business 
Capabilities

User Story
Mapping

Storytelling User Story Design 
Thinking

Modelagem de 
Regras e 
Decisões

Gestão do 
Backlog

Modelagem de 
Processos

Gestão do 
UpStream

Comunicação 
Não Violenta

Gestão de 
Conflitos

Engenharia de 
Valor

Design 
Organizacional

Pensamento 
Sistêmico



Pensamento Crítico 

É um modo de pensar – sobre qualquer tema, conteúdo ou 
problema – em que a pessoa “pensa” usando estruturas específicas 

de pensamento e adota padrões intelectuais consistentes.



Características do Pensador Crítico

• Formula problemas e perguntas vitais, com clareza e precisão.

• Reúne e avalia informações relevantes e usa ideias abstratas para interpreta-las de forma 
efetiva.

• Chega a conclusões e soluções, verificando-as com critérios, padrões relevantes, 
pressupostos, implicações e consequências práticas.

• Pensa com a mente aberta, navegando por vários sistemas de pensamento.

• Ao idealizar soluções a problemas complexos, comunica-se de forma efetiva.

• Submete-se a rigorosos padrões de excelência. 

• Ele luta para superar o egocentrismo e o sociocentrismo o tempo todo.



Elementos do Pensamento Crítico

Elementos 
do 

Pensamento

Propósito

Questão-
chave

Informação

Interpretação 
e inferência

Conceitos

Pressupostos

Implicações e 
consequências

Pontos de 
vista



“
Pensamento Sistêmico

Um dos maiores desafios ao se tentar
resolver problemas é que achamos que o 
problema está nas partes, quando na verdade
está na relações entre as partes. 

Livro: A Quinta Disciplina 
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O pensamento sistêmico nos 
ajuda a 

enxergar as coisas como parte 
de um todo, 

não como peças isoladas, 
bem como criar e mudar a sua 

realidade.

Pensamento Sistêmico



Pensamento 
Crítico

Análise de 
Contexto

Business 
Capabilities

User Story
Mapping

Storytelling User Story Design 
Thinking

Modelagem de 
Regras e 
Decisões

Gestão do 
Backlog

Modelagem 
de Processos

Gestão do 
UpStream

Comunicação 
Não Violenta

Gestão de 
Conflitos

Engenharia de 
Valor

Design 
Organizacional

Pensamento 
Sistêmico



Entender o contexto da organização apoia de forma positiva o desenvolvimento de produto?
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Contexto da Organização



Mapa de Contexto
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Business Discovery
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O Upstream e a Gestão de Produtos



15

Gerenciar produtos orientado a valor
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Gerenciando produtos por outputs



Direcionando seu produto por entregas e funcionalidades (outputs)
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Gerenciando produtos por outputs
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Gerenciando produtos por outcomes



Direcionando seu produto por resultados (outcomes)
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Gerenciando produtos por outcomes
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Gerenciando produtos por outcomes
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Gerenciando produtos por outcomes
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Gestão de Produtos | Concepção | Design
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Gestão de Produtos|Concepção|Requisitos



Pensamento 
Crítico

Análise de 
Contexto

Business 
Capabilities

User Story
Mapping

Storytelling User Story Design 
Thinking

Modelagem 
de Regras e 

Decisões

Gestão do 
Backlog

Modelagem de 
Processos

Gestão do 
UpStream

Comunicação 
Não Violenta

Gestão de 
Conflitos

Engenharia de 
Valor

Design 
Organizacional

Pensamento 
Sistêmico
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User Story Mapping

User Story Mapping é uma técnica 
para criar um entendimento do 
produto contando estórias a partir do 
ponto de vista do usuário. A dinâmica 
é centrada no usuário e com isso 
entendemos como vai ser a 
experiência dele com o software, 
como o produto resolve alguma sua 
dor, quais os fluxos e qual o mínimo 
que pode ser feito para entregar 
valor (MVP).



26

• Compartilha os valores do user-
centric design.
• Idealizada por Jeff Patton por 

volta de 2005.
• Utiliza conceitos de Mapeamento 

da Jornada do Usuário e 
Storytelling para definir 
entregáveis de valor.

Origens do Método



27

Jornada do Usuário
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User Story
Mapping

• Definição de fluxo de 
valor e criação do 
(backbone)
• Definição de tarefas 

de usuário (steps)
• Criando, dividindo e 

organizando histórias
• Priorização e 

definição de 
incrementos



Exemplo: Delivery Farmácia

Atendimento Separação Despacho Entrega

Identificar 
Cliente

Fluxo de 
valor

Pesquisar 
Cliente

Tarefas de 
negócio

Selecionar 
Produtos

Realizar 
Pagamento

Selecionar 
Cliente

Consultar 
Histórico de 

Compras

Pesquisar 
Produto

Pagamento 
em Dinheiro

Sugerir 
Produto

Pagamento 
em cartão 
de débito

Convênios

Separar

Informar 
falta de 
produto

Baixar Finalizar

Trocar 
produto

Dar baixa 
em item 
separado

Finalizar 
separação 
do pedido

Identificar 
itens 

especiais

Selecionar 
Pedido

Apresentar 
lista de 
pedidos

Selecionar 
Motociclista

Despachar

Monitorar 
pedidos 

atrasados

Selecionar 
pedido para 

despacho

Pesquisar 
motociclista

Despachar 
motociclista

Selecionar 
Motociclista

Direcionar 
pedido

Atividade

Realizar 
Entrega

Realizar 
Pagamento

Informar 
entrega 

realizada

Selecionar 
Produto

Cadastrar 
Novo Cliente

Determinar 
roteiro

Pagamento 
em Cartão 
de Crédito

Separar 
Produto



Pensamento 
Crítico

Análise de 
Contexto

Business 
Capabilities

User Story
Mapping

Storytelling User Story Design 
Thinking

Modelagem de 
Regras e 
Decisões

Gestão do 
Backlog

Modelagem de 
Processos

Gestão do 
UpStream

Comunicação 
Não Violenta
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Design 
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Pensamento 
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Para gerenciar o 
entendimento de 

necessidades de produtos 
e problemas de negócio.

Um Método
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O que é Gestão do 
Upstream?

Por enquanto lembre-se do 
seguinte:

Para guia-lo na jornada de 
descobrir e gerenciar o 

backlog.

…com
Princípios e Práticas

…usando 
Quadros Kanban
Para visualizar fluxos de 
valor e desdobramento 

dos itens.
…e

Sistemas Kanban
Para gerenciar o progresso e 
disponibilizar itens prontos 

para o desenvolvimento.…combinado 
Técnicas

Avançadas de análise de 
negócio.
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• Compartilha os valores básicos 
da filosofia lean.
• A Gestão do Upstream foi 

“idealizada” por Patrick Steyaert
por volta de 2015.
• Ele observou que faltava uma 

abordagem adequada para o que 
chamou de etapa do “Discovery”.

Origens do Método



Entender as necessidades dos clientes, 
antecipar problemas, modelar, criar e 

valorizar as opções.

Aqui é o lugar onde o PO habita!

Etapas do fluxo de trabalho iniciado a partir 
do backlog disponibilizado pelo Upstream.

“Ponto” do 
compromisso



O problema pode ser mais profundo do que se imagina.
• É frequente constatar que o trabalho fica escondido, não vísivel. 

• Muitas vezes achamos que essa etapa “não entrega valor ao cliente” 
pois ainda não se “produziu” nada.  

• Entretanto, grande parte do aprendizado é validado justamente no 
upstream. 



Qual a proposta de valor da Gestão do Upstream? 

• Facilitar o trabalho do downstream.

• Reduzir riscos no downstream.

• Colocar coisas de alto valor no downstream.

Como faz isso?

• Testar e selecionar as ideias ainda em “estado bruto”.

• Identificar as melhores opções para evitar que coisas de 
alto risco ou incerteza cheguem ao downstream. 
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Upstream e 
Downstream
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Upstream e Downstream
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Upstream e Downstream
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Conclusão

A utilização de um fluxo de ponta a ponta, que considera tanto a descoberta 
quanto a entrega, promove benefícios internos e externos. 

Além da visão do time, a ideia é priorizar a integração com o cliente e o time de 
design de solução para promover um fluxo sustentável.

Este fluxo é sustentado a longo prazo à medida que o cliente puxa valor ao invés 
de empurrar demandas.

Um fluxo estável de demandas junto a um fluxo estável de trabalho, gera um 
fluxo estável de entrega.
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Obrigado!!


