Resumo “Ágil”
com uma pitada de Lean UX

Por que Ágil?
O que não sabemos
que não sabemos

*Highest Paid Persons Opinion

Perfil de equipe em "T"

Para ser Ágil
Menos visível
mais poderoso

Mentalidade
Valores

Tempo

Ágil
(ou Desenvolvimento Incremental)
Custos

Metas

geralmente são atingidas
antes do planejado.
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sc
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valor aos poucos
com melhorias
iterativas enquanto
vai descobrindo
o que é necessário.

Tempo
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Experimenta
e aprende
rapidamente

A equipe Scrum

Quadro Scrum

A equipe multidisciplinar, localizada no mesmo espaço, com
permissão para tomar decisões
sobre o valor para o negócio e
usuário, além de soluções
técnicas. Tem a competência para
desenvolver e entregar.
Testador

PO é dono do PB
e da visão de
produto.
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Fazer Fazendo Feito

Desenvolvedor

Testador

Complicado

Provar
Sentir
Responder
Emergente

Sentir
Analisar
Responder
Boas Práticas

Caótico

Agir
Sentir
Responder
Novidade

Servidor
Banco de
Dados

Óbvio

Sentir
Categorizar
Responder
Melhores Práticas

Sprints

Ritmo do Método ágil
2ª Semana

Reuniões diárias (15 minutos)
Refina o backlog para encontrar valor
Revisão
Planejamento do Sprint
Retrospectiva
Meta do Sprint

Projeto Iterativo ao invés de
Grande Design já de cara

Experimentação ao invés de
Planejamento Elaborado

Feedback dos clientes
ao invés de Intuição

Trabalho em equipe
ao invés de Herói Solitário

Acordo de trabalho

Descoberta
UX

Complexo

DESORDEM

Product
Owner (PO)
Coach Ágil
ou Scrum Master
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Cliente

1ª Semana

Sprint Backlog
Estórias de usuário
Tarefas
Definition of Done
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Promove
uma
organização
que "aprende"

Cynefin

Interface

Entrega valor
continuamente

Faz a segurança
ser um requisito

Tem valor

Product
Backlog (PB)

Desenvolvimento
Iterativo e Incremental

Torna pessoas
incríveis

Produzível

Entrega

R

Decisões são feitas e validadas
o tempo todo

Utilizável

Vendável

Mais visível
menos poderoso

Ágil moderno

Equipe encontra o valor

AGILE ONION

Pode ser
conseguido
por
"comando
e controle"

Ferramentas
Processos

Scrum está aqui

o

através de um Big
Bang. Analisar e
planejar sem testar
e daí mudar o
plano,
geralmente traz
surpresas mais tarde
e as entregas não
atendem as metas
do negócio nem
os objetivos dos
usuários.

Práticas

Equipe multidisciplinar
resolve os problemas juntos

Versão 2.5

Requer
mudanças
estruturais
e culturais

Princípios

Constrói

do conhecimento
se perde
nas entregas

Prioridade

Pl
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o

Custo

Abordagem Ágil

Especialistas fazendo
todo o seu trabalho
para então passar adiante
sem nunca voltar atrás.
Quando problemas surgem
é tarde demais para repensar.

Entregas
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o
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Manifesto Ágil (2001)

50%

Análise de Negócio

Ri

o

Mede

Design de Interação

Meta

sc

Software funcionando versus documentação sobre tudo
Colaboração versus negociação de contratos com clientes
Adaptar-se às mudanças versus seguir um plano

Design Gráfico
Arquitetura

Ri

Pessoas e interações versus processos e ferramentas

Aprende

Desenvolvimento

Método Cascata
ou “Desenvolvimento Faith-Driven”

Ri

Errar rápido para
acertar mais cedo

O desconhecido

O que sabemos
no início

Todas as decisões
difíceis já no início

Abordagens de trabalho

Abordagem em Cascata

O que sabemos
que não sabemos

Estamos descobrindo formas
melhores de desenvolver software
por colocar isso em prática e ajudar
outros a fazer também.
Por meio desse trabalho nós
passamos a valorizar:

Nunca mais
decisões
HIPPO*

Entrega

Agile Onion por AWA, Simon Powers
Cynefin por Dave Snowden
Modern Agile por Joshua Kerievsky

