
Responder à mudança mais que seguir um plano
Descobrir necessidades mais que buscar soluções
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
Resolver problemas do usuário mais que entregar a próxima 
funcionalidade "legal"
Medir KPIs mais que métricas de sucesso indefinidas

Propriedade de Produto Ágil
... ou como fazer gestão na incerteza e entregar valor de negócio cedo 

Em poucas palavras...

Entenda Valor
Versão 1.3

Estamos desenvolvendo novas formas 
de entregar valor de negócios de 
ponta a ponta.

Através deste trabalho, nós mantemos 
em alta consideração o seguinte:

Desenvolvimento
de produtos digitais

Desenvolvimento
do produto
           digital

As coisas “caem” conforme 
nos acostumamos com elas

Encontre prioridades baseado 
na persona que é seu alvo.

Básico

Desempenhar

Encantar 

maturidade
Liderança Ágil

Defina o Problema Encontre Soluções Construa a Solução

Partes Interessadas

Product Owner PO e Time Lean Times Lean

Usuários Finais Usuários Finais

Quem são os usuários?
Quais são suas necessidades e dores?
Quais são as possíveis soluções?

Como isso se torna utilizável?
Como isso deve ser codificado?
Como isso deve parecer?

Por quê? O quê? Como?

Planejando por Valor

Escopo

Tempo Qualidade Tempo Qualidade

Escopo

v s

Cascata Ágil

utilizável

Vendável Factível

Valioso

Inovadores Maioria
Inicial

Maioria
Tardía

Retardatários

Definir o enquadra-
mento e KPIs conec-
tados aos seus 
objetivos 
e estratégia.

Entenda quem são os 
usuários e seu comport-
amento e dores através 
de reunião com usuários 
e análise de dados.

Idealizar e validar 
com o time.

Priorizar ideias 
por valor em conjunto.

PO

UX

Tech

Fatie em partes finas horizontalmente no 
produto e forneça cenários valiosos para 
usuários de ponta a ponta. Acompanhar, 
medir o resultado aprender e adaptar seu 
plano.

Burn Down

Velocidade xx

Entrega Est.

Cynefin; Dave Snowden
Leadership inspiration; Henrik Kniberg

Planejamento de Produto para Incerteza

Planeje Junto para ROI mais rápido 

Modelo Kano 

Inove e Entregue

Q1 Q2 Q3

Poster por: 
mia.kolmodin@dandypeople.com
tomer.shalit@crisp.se
Download Gratuito:
dandypeople.com/blog 
Traduzido por: Adaptworks

Encontrar e de�nir 
problemas e 

oportunidades

Divirja Convir
ja

Ex
plo

re ValideIdealize e teste

o mais rápido possível

Usando Weighted Shortest Job First

com um Time Lean sem hando�s 

WSJF Prio

Valor de Negócio
e usuário

Criticalidade
de tempo

Redução de risco 
e habilitação de 
oportunidade 

Tamanho do trabalho

Lance e 
ganhe

Maneiras de trabalhar para Business Agility

==
+ +

Sem mais
decisões
HIPPO

50%
de conhecimento

se perde
em hando�s

DESORDEM

Cynefin
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Complexo
Sondar 
Sentir
Responder
Emergente

Complicado
Sentir
Analisar
Responder
Boas Práticas

Obvio
Sentir
Categorizar
Responder
Melhores Práticas

Desordem
Agir
Sentir
Responder
Novidade

Aprender

ConstruirMedir

Alto

A
lin

ha
m

en
to

Autonomia

Metas Mensuráveis Claras, Aprender e Adaptar.
O time termina quando a meta é alcançada.

AltoBaixo

Construa 
uma ponte

Precisamos cruzar 
o rio. Vocês podem 

descobrir como.

Espero que alguém 
esteja trabalhando 

no problema do rio ...

Detalhes Just in TimeHorizontes de Planejamento 

Depois

G
M

P

Logo Agora

Por que estamos fazendo isso?
Qual é a oportunidade?
Como medimos o sucesso?

DiaSemana
MêsTrimestre

Semestre
Ano

OperacionalTáticoEstratégiaVisão


