Experiência do Usuário Ágil
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No more
HIPPO
decisions

em poucas palavras, com uma pitada de Lean UX

Descoberta de Produtos
O que nós não
sabemos, nós
não sabemos

O desconhecido

Encontre Valor

Jeitos de Trabalhar
Defina o problema

Construa soluções

Encontre soluções
Aprender

Descubra e entregue em...

O que sabemos
que não sabemos

Versão 2.0

Iterar e experimentar para
descobrir se é o certo a se fazer.

Medir

As coisas "caem"
quando nos
acostumamos.

...iterações e acréscimos

Construir

Artístico

Minimize os riscos de negócios, técnicos
e de usuário antecipadamente.

O que sabemos
no início

Básico
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A Equipe do Agile Lean
Pessoas em forma de T

Equipe X-funcional que resolve, com eficácia,
problemas reais do usuário, juntos, de uma
maneira norteada por dados.

Missão de
equipe

Mapa de
oportunidades
da equipe

...usuário e necessidade

Personas
80%
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...objetivos

Idealizar
Construir
Experimentar

...design de interação

Crie personas para obter um entendimento
comum sobre qual será a solução e sobre
quais comportamentos devemos apoiar e
validar com os testes.

Requisitos ficam antigos

Concentre-se no que
você precisa fazer
para criar valor.

Soluções Colaborativas e
Hipóteses para Inovação

Faça da
segurança um
pré-requisito

Excitante

Requisitos atraentes (fazem com que os usuários desejem
usar seu produto em vez do produto do concorrente)

Artísticos

Requisitos unidimensionais (qualidade desejada)

Básico

Requisitos obrigatórios (qualidade esperada)

Aprenda
rapidamente e
continuamente
Muitas vezes, na equipe x-func, usando o
Design Studio ou outro método de ideação
boxed time, o grupo mais diverso, melhor.

Use a Harmonia Ágil

Requisitos Ágeis para Renovação
Não faça toda descoberta de uma
só vez. Itere e modifique soluções
com base em insights e
aprendizados. Concentre-se em
como alcançar o objetivo e
priorize-o, contemple-o em todos
os níveis.

....design gráfico

Faça as
pessoas serem
incríveis

20%

Experimente e
entregue valor

Sprint
Backlog
Pesquisar

...solução

Agilidade Moderna

ar

Ideação e testes

Kano - Prio de Persona
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Encontre e
defina problemas
e oportunidades

Excitante

Via Dupla no Time Lean
Sprint 1
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Verdadeiro

Story Telling e Contexto

Sprint 2

Visão
Metas e métricas de impacto
(o que deve mudar após o
lançamento)
Personas e
comportamentos, bem
como cenários. Requisitos
detalhados just in time
quando necessário
Soluções (software
e outros)

Descoberta

Entrega

Descoberta

Entrega

Contextualize, aprenda sobre comportamentos e
problemas com a Jornada do Cliente ou os Fluxos de
Transações do Usuário. Vá para um Mapa de História
do Usuário, elimine versões ao longo da cadeia de
valores. Veja o todo, não apenas os detalhes.
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