
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GUIA RÁPIDO DE MÉTODOS & MODELOS ÁGEIS 
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Cinco passos / estratégia de adoção ágil: 

 

1. DESMISTIFICANDO – Evento executivo para esclarecer o 

que é e o que não é ágil, com foco em mitos e verdades; 

2. BOSHÚ – Uma reunião de parametrização ou pré-planejamento 

para esclarecer recursos, tecnologia e estratégia de projeto; 

3. TREINAMENTO – Curso focado em princípios, atitude, 

comportamento, em meio a um treinamento metodológico; 

4. PILOTO – Acompanhamento de alguns sprints, facilitando e 

orientando Scrum Master, PO e equipe para prosseguir; 

5. RETROSPECTIVA – Uma revisão e retrô geral do piloto, 

revisitar ponto-a-ponto do Scrum, lições aprendidas e fixação. 

 

Temos três frameworks-base para implantações, considerando o XP 

(Extreme Proggraming), automações e DevOps implícitos ao Scrum e 

Kanban, pré-condição para valor e qualidade em engenharia de SW: 

 

SCRUM – Framework para gestão de projetos ágeis, pressupondo a 

possibilidade de planejamento e execução com meta e finalidade; 

KANBAN – Framework para fluxo contínuo, típico no dia-a-dia em 

equipes de manutenção, sustentação, infraestrutura e escritórios; 

LEAN OFFICE – Framework baseado em mapeamento de fluxos de 

trabalho para enxugamento, otimização e geração de máximo valor. 

Inexiste excelência técnica sem pleno conhecimento de frameworks, camadas, 

ferramental e boas práticas mínimas, desejadas e futuras. Grandes empresas contam com 

estruturas de governança de TI, PMO e gerentes de projetos, orientando para auto-

conhecimento via mapas de arquitetura, Subway Maps, padrões e visibilidade transversal. 

 

GO HORSE – O conceito de que Agile pode ser construído apenas a partir de auto-

organização e bom senso possui pré-requisitos em grandes organizações, que não podem 

prescindir de alguns regramentos que assegurem excelência e melhoria contínua 

planejada a nível de plataforma, estratégia de longo prazo, portfólio e soluções. 

FARMÁCIA – Princípios ágeis não estão à venda em drágeas, demandam tempo, 

conforme o porte da organização é preciso alguns anos desde o primeiro piloto até 

o estabelecimento de uma cultura ágil. 

 

AGILE FLUENCY MODEL – Shore e Larsen propuseram em 2012 um modelo 

essencial desde então para alinhamento de expectativas durante um processo de 

adoção de uma ou mais metodologias ágeis. 

 

MODELO SECI DE GC – Gestão do Conhecimento é pré-requisito para o sucesso 

de um processo de mudança e aculturação, o próprio processo de adoção deve ser 

encarado como um projeto, bem como pilotado, rolado, validado e 

institucionalizado. 

 

CoP – Comunidades de Prática, como são conhecidas, INTERNAS são um dos 

sustentáculos do modelo Kaizen de melhoria contínua. Periodicamente, é preciso 

aproximar profissionais de papeis análogos para trocas de experiências e 

aprendizado vicário. EXTERNAS geram visibilidade junto a comunidade de TI, 

atraem e retém talentos, mantendo um fluxo de conhecimento positivo e de valor. 

 

Algumas empresas já investem em Universidades ou Escolas corporativas, que 

nada mais são que equipes dedicadas a gestão do trânsito de conhecimento, desde 

cursos, palestras, debates, certificações, conforme estratégia e necessidade. 
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PAPÉIS – PERFIL T – CARREIRA – DESENVOLVIMENTO HUMANO 
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Bons profissionais, mantém-se ligados ao mercado e a 

oportunidades de aprendizado e crescimento ... a cada dia! 

 

MAPA DOS SONHOS – 2, 5, 10 e 20 anos 

 

SWOT – Quais são suas forças e fraquezas pessoais, 

oportunidades e ameaças externas 

 

CHAx5 – Muitos times explicitam a tabela de CHA’s 

necessários e o quanto há domínio no time; 

 

JOHARI – Times maduros estabelecem um processo 

formal ou informal de feedback 360º; 

 

NETWORKING – Um bom networking é valorizado se 

converter em valor conhecimento e expertise extrínseca; 

 

BMY – O Canvas de modelagem de negócio do Alex 

Osterwalder foi mutada para planejamento de carreira. 

O MUNDO MUDOU, BEM NA MINHA VEZ!  (Dado Schneider) 

 

As empresas cada vez mais buscam profissionais de Perfil T, com profundidade de 

conhecimento nos quesitos que o habilitam a serem contratados, como desenvolvimento, testes, 

redes, banco de dados, gerencia de projetos, etc. Mas, sobremaneira, selecionam profissionais 

com amplitude de conhecimento e habilidades, como trabalhar em time, poder de negociação, 

colaboração, pessoas com cognitivo apurado, que aprendem, crescem, fazem acontecer! 

 

Os americanos chamam de Perfil T, a haste vertical indica a necessidade de ter profundo 

conhecimento ou potencial para tê-lo em seu papel, mas a haste horizontal indica que não pode 

mais ser um especialista hermitão ou genioso, é preciso saber trabalhar em time. 
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PRÉ-GAME / IDEAÇÃO & DOMÍNIO MÍNIMO 

Durante as reuniões de entendimento mínimo do que é a necessidade, as 

técnicas mais usadas podem ser separadas em ideação e modelagem. No que 

diz respeito a IDEAÇÃO, brainstorming, diferentes técnicas vem do Design 

Thinking, usadas para perceber oportunidades ou para mapeá-las para 

priorização. 

 

Para MODELAGEM, as duas técnicas mais utilizadas são os diagramas de 

fluxo, ilustrado aqui como os Customer Journeys Maps, e os mapas de 

necessidades, ilustrada na técnica de User Story Mappings. Na prática, a 

primeira monta o fluxo onde antigamente usávamos a notação BPMN e a 

segunda a estrutura analítica da necessidade, onde usávamos as WBS’s 

propostas pelo PMBOK. 

 

O mais importante é atingir um mínimo necessário de domínio básico sobre a 

necessidade em reuniões o mais produtivas possível, entendendo produtividade 

como conseguir estabelecer uma cadência equilibrada sem desperdícios e 

dispersões além do necessário. 

PIRÂMIDE DAS ABSTRAÇÕES: A realidade é que aprendemos o quanto 

realmente é necessário entrar em detalhes ou nos manter em alto nível de 

abstração com a prática. É bom sempre contar com alguém experiente e 

sensato, que distingua xiitismo teórico de fatos e necessidades mínimas. 

 

Durante o pré-game, precisamos saber o suficiente para conseguir perceber 

uma simples comparação entre as diferentes funcionalidades ou 

necessidades, visando compará-las com coisas que já fizemos e entre elas. 

 

É muito mais fácil que parece, como andar de bicicleta, após pedalar e cair 

algumas vezes, está dominado e cada vez melhor. 
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PREPARAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO (Scrum) 
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A diferença entre outras metodologias e SCRUM é trabalhar 

projetos. O que define um projeto é um objetivo singular, a ser 

atingido em certo espaço de tempo, exigindo para isso ter algum 

tipo de plano para gestão dos recursos exigidos para seu sucesso. 

 

PROJECT MODEL CANVAS (Prof Finochio) 

 

O primeiro passo em um projeto é a sua constituição, é deixar claro 

que alguém decidiu investir nele por motivo, objetivos, contexto e 

características próprias. Faça um kickoff, alinhe e oriente 

claramente todos os envolvidos, gere energia, empatia e sinergia. 

 

SCRUM SETUP CANVAS (Jorge Audy) 

 

Inexiste projeto SCRUM sem um Release Plan, um mapa a servir 

de guia, é a essência que nos distingue do Go Horse, planejamos 

para podermos monitorar, adaptar e fazer o melhor. Pois bem, 

inexiste planejamento sem definição de suas balizas e parâmetros. 

 

ARQUITETURA E TECNOLOGIA  

 

Muitas empresas, áreas de TI e equipes ficam magoadas quando 

dizem que eles improvisam, muitos não conseguem esclarecer 

formalmente sua arquitetura, modelos diagramáticos ou listas. 

Servidores, infra, serviços, frameworks, ferramentas, métodos, 

boas práticas, técnicas, padrões por estratégia ou tática. 

 

CRITÉRIOS, MÉTRICAS E INDICADORES  

 

Quais os critérios de excelência, documentação, qualidade, 

Definition of Ready, Definition of Done, métricas e indicadores, 

inexiste conceito de sucesso aceitável sem delimitação do que é 

sucesso – business, tecnologia, humano. 

 

COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS  

 

Qual o time desejado ou qual o time disponível, quais os seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes em relação a tudo o que foi 

delimitado logo acima. Saber quem somos é o primeiro passo para 

estabelecer fluxo contínuo de exercício, aprendizado e melhoria. 

 

DOMÍNIO MÍNIMO NECESSÁRIO 

 

Acima de tudo, o planejamento exige um domínio mínimo, em alto 

nível, mas sem saber basicamente o que se quer, mais difícil ou 

impossível é planejar. Pressupondo SCRUM, é preciso ter respostas 

para perguntas que nos permita entender e estimar complexidade, 

estabelecendo metas de tempo, custo e escopo de negócio. 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Uma análise ágil sobre a documentação vigente em projetos de 

software, muito além do estabelecimento de DoR e DoD. Um 

5W2H dos principais artefatos, valor, confiabilidade, redundância, 

porque Lean não é só para o negócio ou processo, também artefatos. 
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Pressupondo já ter havido um kickoff com um bom Project Model Canvas e o pré-planejamento ter sido levado a contento, a agenda de 
planejamento envolve o convite de todos os envolvidos necessários, inclíndo stakeholders, key-users, devops e o time Scrum. Via de regra, a 
duração pode ser de um turno a até três dias, iniciando pela apresentação do PMC, a apresentação dos presentes (e ausentes), apresentação 
do que já sabemos do produto a ser construído, para então iniciarmos uma Inception: 
 

 
 
A arte da facilitação de um Release Plan é o equilíbrio, evitar ficar em um nível tão abstrato em que as estimativas serão chutes sem qualquer 
fundamento, mas também evitar que entrem em discussões técnicas absolutamente desnecessárias, desperdício para o Release Plan, 
necessárias mais adiante para o Definition of Ready ou talvez só para o DoD. 
 

  
 
 
 

 
  

 

PLANEJAMENTO (Scrum) 
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Evite valorizar demais a discussão sobre estimativas e capacidade. 
Relativo a unidade usada para estimativas, é que ao usar T-Shirt Size (P 
| M | G) ou Planing Poker (Fibonachi – 1|2|3|5|8|13) ou dias ideais ou 
mesmo horas, a quantidade de histórias potencialmente entregáveis a 
cada Sprint NÃO vai mudar.  
 
RESERVA TÉCNICA - Reserva técnica deve sempre ser considerada, 
mesmo uma equipe de projeto deve refletir se é ou não preciso reservar 
uma fatia de tempo para manutenção e atendimentos. Mesmo uma equipe 
100% de projeto, passa a dar manutenção ao final de cada Sprint e após 
cada Release entregue em produção. Não consideramos a Reserva 
Técnica como tempo livre ou produtivo para o planejamento. 
 
ARQUITETURA – Não esqueça de prever todas as suas histórias 
técnicas, elas consomem tempo da equipe, não esqueça de provas de 
conceito, merges, eventuais manuais, pacotes e eventuais complexidade 
inter-equipes, cumprimento de processos internos, eventos, treinamentos, 
tudo o que indisponibilize por qualquer motivo integrantes da equipe. 
 
ÚLTIMO MOMENTO RESPONSÁVEL – Não esqueça de abstrair ou 
detalhar o suficiente e necessário a cada passo, evite tomar decisões 
antecipadas somente para arquivá-las e aguardar meses até que sejam 
executadas.  
 
Triângulo mágico – Cone das incertezas – Planning Poker (US Points) 
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Sendo o gerenciamento de projetos a gestão de recursos necessários para obter sucesso no atingimento de um objetivo singular em um espaço 
de tempo, Scrum inicia de fato a partir do planejamento do projeto, chamado de Release Plan. Este planejamento pode montar um cenário de 
alguns meses. Importante entender o conceito de Small Project Philosofy do Standish Group, onde inexistem projetos gigantes, eles são 
programas, contendo diferentes projetos que devem ser geridos conjuntamente para obtenção do máximo de resultados: 
 

 
EXTREME PROGRAMMING (XP) 
 

Se SCRUM é um método que lhe garante os meios para uma boa gestão e execução de projetos de desenvolvimento de 

software, é com Kanban que melhor exploramos uma gestão visual eficaz e é com o XP que introduzimos técnicas para 

potencializar a qualidade, automação, colaboração em prol do melhor resultado. 

 

DESIGN COLABORATIVO – Ao iniciar cada desenvolvimento é preciso estabelecer alguns contratos e combinações 

que melhor são realizadas em pares ou mesmo coletivamente. Ao fazê-lo, é mais fácil paralelizar e antecipar entregas 

realmente prontas (done).  

 

PAIR PROGRAMMING – Uma estratégia a ser considerada, geradora de senso de pertença, disseminação das melhores 

práticas, integração, mais que uma técnica, é a materialização de um modelo mental. 

 

CODE REVIEW – Uma funcionalidade fazer o esperado dela pode ser chamada de qualidade funcional, mas tão 

importante quanto é avaliar a qualidade técnica do código criado e que terá que ser mantido. 
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EXECUÇÃO (Scrum) 

ITERATIVO-INCREMENTAL-ARTICULADO: A cada Sprint, a cada dia, 
o esforço em antecipar-se e tratar riscos, além do aproveitamento de 
oportunidades, aprendendo com estas experiências, exitosas ou não. O 
termo articulado foi incluído para nos lembrar que não basta ser iterativo 
ou incremental, é preciso antecipar-se e evitar, contornar, mitigar, 
resolver, aproveitar cada percepção, hipótese ou fato, pró ou contra. 
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“Kanban é uma palavra japonesa e seu significado literal é “cartão”. É um método para a implantação de mudanças que não prescreve papéis 
ou práticas específicas. Em vez disso, oferece uma série de princípios que buscam melhorar o desempenho e reduzir desperdício, eliminando 
atividades que não agregam valor para a equipe.” 
 
A tempo, siga o conceito de Shu-Ha-Ri, entenda a Curva de Tuckman, boas práticas do Kanban, tente seguir o que centenas de milhares de 
empresas no mundo inteiro seguem. Recomendo alterar somente após seguir e entender, depois, por direito, mude tudo se quiser e boa sorte.  
 
Uma premissa da melhoria contínua é que frente a cada contexto, personagens, tecnologia, cliente, cultura e chefia … impossível ter uma única 
receita de bolo que atenda a todos. Mas, sinceramente, só depois de tentar e entender os porquês, senão jamais saberá o porquê não funcionou. 
 
As principais 10 dicas sobre Kanban constantes no ebook da infoQ (a imagem ilustrativa abaixo extraí do ebook), mais quatro extras: 
 
METAS - Ao olhar para o quadro, é importante que tenhamos explicitamente as metas e datas-marco do período em curso – data de início, de 
fim e principais metas ou compromissos. Eu uso um letreiro acima dele com estes dados; 
 
FLUXO - As colunas devem explicitar o fluxo de trabalho, um simples olhar identifica quais são estes passos e em qual deles cada feature, história 
ou tarefa se encontra. Se para saber tivermos que fazer um estudo dos postits, tem algo errado; 
 
EXCEÇÕES - Deve chamar a atenção para impedimentos e inversões do fluxo, no caso de algo estar parado ou algo entrar em looping, 
apresentando imprevistos ou riscos. Use selos coloridos, marcações em destaque, tem que ser 100% claro; 
 
LEITURA - Um bom quadro pode ser lido 
estrategicamente a 6 metros de distância, taticamente 
a 3 metros e tecnicamente à distância de um postit, 
para mover, colar, selar, descrevendo visualmente o 
momento do projeto e do time; 
 
STAND UP MEETING - Se uma reunião diária, rápida 
entre 5 e 15 minutos, ocorrer e a cada posicionamento 
dado não for usado o dedo indicador apontando para 
o quadro e seus postits … tem alguma coisa errada 
com o quadro ou com o entendimento! 
 
POSTITS - Um postit customizado é feito usando-se 
folhas A4 coloridas, onde imprimimos de 8 a 16 postits 
por folha, com labels, espaços e máscara de forma a 
tornar o seu quadro mais agradável e organizado 
(exige guilhotina e fita crepe); 
 
IDENTIDADE - O uso de avatares, quer um grande 
para cada profissional da equipe ou vários 
pequenininhos, é uma forma de descontrair ao 
mesmo tempo que torna claro quem está fazendo o 
que, entre outras possibilidades de explicitação; 
 
PRIORIDADE - A leitura de um quadro é transversal e longitudinal. Há uma lógica na movimentação e volumes, desde o início, meio e fim de 
cada período, os diferentes postits deslocam-se conforme prioridade para execução e liberação; 
 
ESTÉTICA - Não se estresse demais com a beleza do quadro, as pessoas que conheci que se preocupavam mais com a forma que com o 
conteúdo, tinham tempo demais sobrando ou não tinham entendido bem para que serviam; 
 
NÃO IDEALIZE - Não seja exigente demais com a evolução de seu uso, tente de verdade, experimente, discuta e melhore. A questão não é quem 
errou ou como se faz, mas detectar oportunidades para tentar fazer diferente e melhorar, sempre; 
 
LIMITES – Como mecanismo para evitar ou mitigar gargalos e desperdícios por excesso de individualismo ou falta de senso de equipe em relação 
ao resultado coletivo, o Kanban sugere definir tetos de tarefas em cada etapa (coluna) do fluxo de trabalho;  
 
REGRAS – É importante que as regras ou informações que determinem exceções ou exigências estejam escritas explicitamente no quadro, no 
local mais condizente e relevante, de forma a nortear os trabalhos conforme combinações e necessidades essenciais; 
 
MÉTRICAS e INDICADORES – É responsabilidade e necessidade de qualquer time estabelecer métricas e indicadores que lhe auxiliem a 
perceber a cadência, fluidez, tendências, taxas de acertos e erros, tempos médios, mas apenas aqueles que de fato serão usados; 
 
LINHAS & COLUNAS – O uso de colunas para filas (Buffers) e linhas como agrupadores (raias), são artifícios que facilitam a leitura eficiente do 
quadro e suas tarefas, apontando anomalias tanto quanto acertos nas decisões e ações cotidianas. 

 
 

SUSTENTAÇÃO (Método Kanban) 
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O framework Management 3.0 diz respeito a novas bases para a liderança em empresas e equipes que praticam metodologias ágeis: 
 
BUSINESS GUILDS E CORPORATE HUDDLES – Fala brevemente das antigas 
corporações de ofício como predecessoras das nossas CoP’s, uma das disciplinas que 
mais incentivo e invisto meu tempo, inter e intra-organizacionais, em Tecnotalks, a 
convite ou pelos GU’s da SUCESU RS. 
 
EXPLORATION DAYS – É uma reflexão sobre dias dedicados a criação, inovação, 
engajamento em algo além do previsível, são as nossas hackatonas, hack days, também 
considero nessa vibe nossos Startup Dojos ou Weekends, entre tantas outras iniciativas 
que nos obrigam a sair da caixa e criar algo de A Z. 
 
FEEDBACK WRAPS – Apesar do nome curioso, é mais uma técnica para feedback, 
com transparência e foco em resultados, priorizando e endereçando. 
 
HAPPINESS DOOR – É um sorrisômetro permanente, aquele que construímos em 
retrospectivas e que permanecem a vista em uma parede próxima ao time no dia-a-dia. 
 
IDENTITY SYMBOLS – Este ponto é sensacional, é a construção de símbolos que 
reforcem a identidade do grupo e seus integrantes, é ainda mais que a minha tática de 
avatares com fundo de cena – Star Wars, Liga da Justiça, mangás, … 
 
IMPROVEMENT DIALOGUES – Uma abordagem muito legal sobre a resignificação de feedbacks formais e informais, no senso de pertencimento 
do time, organizando-se para isso através de pares, 360°, um capítulo que é uma disciplina por si só. 
 
INTERNAL CROWDFUNDING – “O papel da gerência não é selecionar as melhores idéias, mas criar um ecosistema que permita surgirem as 
melhores ideias”. Tem a ver com as empresas se organizarem para terem % disponível para que a galera faça aquilo que jamais poderão fazer 
se só cumprirem ordens e contratos. 
 
MERIT MONEY – Os salários devem ser sempre esperados. Os bônus não devem ser; Os ganhos devem ser baseados na colaboração, não na 
competição; O feedback dos pares é a principal medida de desempenho; Pensamento criativo pode crescer o sistema de compensação; A 
compensação pode ser usada para nutrir a motivação intrínseca. 
 
METRICS ECOSYSTEM – medir a coisa errada ou simplesmente medir errado a coisa certa é pior que não medir. Devemos medir para incentivar 
valor; Todos devem concordar e se apropriar das métricas; Estabeleça metas quali e não quanti; Evite conectar métricas a recompensas; Visualizar 
e humanizar; iterativo-incremental-articulado. 
 
PERSONAL MAPS – Uso a muito tempo em meus treinamentos a construção de mapas mentais pessoais, com hobbyes e paixões, 
características, conhecimentos ou representando suas últimas férias … é uma forma de aumentar a empatia, muitas vezes descobrimos que um 
toca bateria, outro violão, outro curto vocal. Uso esta dinâmica como icebreaker, warmup ou Agile Game, evoluindo iterativo-incremental. 
 
PROBLEM TIME – Esta recomendação é o cerne de todos os frameworks ágeis, orientando que o nosso foco deve ser em eliminar desperdícios 
dia-a-dia, de nada adianta ter foco no futuro, o sucesso é garantido no presente. Problemas relatados são melhores do que problemas não 
relatados; Problemas novos e desconhecidos são melhores do que problemas velhos ou recorrentes. 
 
CELEBRATION GRID – Um canvas para demonstrar os resultados e 
aprendizados de um experimento, projeto piloto, novas práticas, adoção ágil, 
etc. Um artefato dinâmico, evolutivo com o tempo, minha dissertação no 
mestrado comprovou que em um monitoramento longitudinal percebemos a 
Curva de Tuckman. 
 
SCOREBOARD INDEX – Quanti ou quali, precisamos de objetivos para 
balizar nossa execução, para isso temos Release Plan, burndown e burnup, 
assim como os OKR e balanced score cards, mas no nosso caso metas e 
indicadores dia-a-dia de propriedade do próprio time. Fala em envolver o 
cliente, em ciclos, com dados reais, transparentes, flexibilidade, fala de 
gestão visual e planos de ação (kaizen). 
 
TEAM COMPETENCY MATRIX – Aqui está mais um velho conhecido, com cores ao invés da escala de O (desconheço) a 5 (ninja) em CHA 
(conhecimentos, habilidades e atitudes). Aqui o vermelho é aprendiz, amarelo é praticante e verde é especialista … ferramenta extremamente útil 
e que embasa planos de ação, passagem de conhecimento, treinamentos, oportunidades e muito mais. 
 
SALARY FORMULA – Impossível falar de gerenciamento e liderança e em algum momento não discutir remuneração, direta e indireta, benefícios 
de parte a parte, o management 3.0 corrobora a perspectiva conhecida nas grandes empresas de tecnologia que o praticam. 
 
WORK EXPO – Clareza na missão, propósito, metas, sem isso será obra do acaso e menos provável ter sucesso. É papel dos gestores e lideres 
alinhar e direcionar os esforços de cada time e do conjunto no rumo certo. 
 
WORK PROFILES – Fala da percepção de valor da nossa posição, cargo, função, titulo, o quanto nossa auto-imagem de relevância e geração 
de valor é alavancada por questões semânticas. Curto muito a proposição de auto-eficácia de Bandura, pois nossa auto-imagem promove ou não 
nossa autoeficácia, crença que temos sobre nossa capacidade em realizar com sucesso cada atividade. 
 
Obs: Management 3.0 não é para gerentes, é uma disciplina a ser estudada por todos nós, complementar a tudo o mais, além do SCRUM, 
Kanban, Lean, Design Thinking, porque a vida é muito mais que qualquer um deles sozinho, é a sinergia de todos, como mais agregar valor. 
 

MANAGEMENT 3.0 
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Design Thinking é muito mais que 50% dos cursos oferecem, porque 
se esforçam em serem descolados, uma sucessão de jogos e 
dinâmicas que não geram nos alunos clareza em como vão resolver 
seus desafios da vida real após o treinamento … DT precisa ser mais 
que cores e purpurina disruptiva, deve ser conhecimento aplicado, tem 
que gerar resultado. 
 
Banco de Ideias e oportunidades – A criação momentânea ou a 
manutenção de um banco de ideias, oportunidades, conhecimentos, 
informações, é algo muito relevante para uma proposta de 
estabelecimento de um novo mindset e processo de trabalho mais 
criativo e colaborativo; 
 
Elevator Statement e Charetting – Materialize o que acham que 
sabem e façam sucessivos ciclos de discussão sob diferentes prismas, 
alterando o prisma e pressupostos. Para perceber alternativas até 
então ocultas, é preciso abandonar o óbvio, explorar em todas as 
direções, que podem ter base real ou fictícias; 
 
5W2H e Oficina de Futuro – Duas técnicas que nos permitem e potencializam brainstormings super-dirigidos, focados, o primeiro parte de nossas 
dúvidas ou questionamentos, o segundo esclarece todas as percepções de problemas, desafios, oportunidades não aproveitadas.  
 
Benchmark e Repertorização – É mais que analisar a concorrência, mas é tirar o máximo de proveito dos dados, informações e conhecimentos 
disponíveis sobre qualquer fonte, física ou virtual, primária ou secundária. Hoje em dia a web é ponto de partida para tudo, mas com o cuidado 
de não se limitar, porque o mundo real desperta outros sentidos e percepções; 
 
Get Out Of The Building – Na maior parte das vezes a melhor forma de entender é ver, é sair do conforto da sala, do computador, da segurança 
da equipe, é ousar observar, perguntar, experimentar, vivenciar, é mais que entrevistas, é Gemba, é ir onde as coisas podem acontecer de 
verdade. Não é perguntar para quem sabe o que você está fazendo, é ir de encontro a pessoas que não tem pré-conceitos e briefing sobre você; 
 
Entrevistas individuais, em grupo, extremos – Todo e qualquer tipo de pesquisa deve ter uma organização prévia, um roteiro. É preciso estar 
preparado para tirar o máximo de proveito e informações, conhecimentos e validações. Fazê-las despreparado pode validar incorretamente por 
serem tendenciosas, o improviso nos trair por displicência … entrevista não pode ser Go Horse; 
 
Diário de Bordo e Observação – É a técnica de NÃO perguntar ou responder, mas registrar de todas as formas o dia-a-dia de quem você quer 
estudar, entender e ajudar. Como diários, fotografe, grave, filme, peça depoimentos, abstraia roteiros, registre pensamentos, insights, cenários 
principais versus alternativos. O diário pode ser confeccionado com as mais diferentes técnicas de registro e pode ser criado e mantido pela 
própria pessoa estudada ou por um observador externo, eu ou você por exemplo; 
 
Customer Journey Map e Value Stream Mapping – Técnicas de mapas com informações úteis, mais quadradinhas nas suas origens, mas que 
eu uso neste novo paradigma, como um storytelling, baseado em empatia, mapeando o passo-a-passo da jornada, desde o início até o fim, do 
ator ou situação estudada. É como a construção de cenários, com o sentimento do usuário em relação a cada passo, artefatos e interação; 
 
Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) – Mapear todas as 
nossas certezas sobre o que estamos estudando ou nos propondo, 
todas as dúvidas que precisamos endereçar e sanar, enquanto 
suposições são tão somente itens que vieram à tona mas que não 
sabemos se serão úteis, podendo no futuro serem descartados, 
pesquisados, transformados em certezas ou convertidos em dúvidas; 

 
Análise Causal – Exemplo de técnicas para ideação e resolução de 
problemas como o Managing Dojo do Manoel Pimentel, assim como os 
diagramas Ishikawa e Pareto facilitadas de forma mais colaborativas e 
menos engessadas, voltadas a identificação de efeitos x causas. 
 
Mapas mentais – Físico ou virtual, na medida em que avançamos nossa visão sobre o tema que estamos tentando gerar empatia, entender e 
ajudar de alguma forma. Nas paredes ou ferramentas, agrupados em clusters (nuvens) e mapas, converge para lá tudo o que temos, resultados 
oriundo das mais diferentes técnicas aplicadas. Os mapas podem ser em estrela, hierárquicos, radiais, em rede, na forma que melhor representar; 
 
Personas, Empathy Canvas e Value Proposition Canvas – São técnicas úteis para mapear e entender o melhor possível nossos diferentes 
clientes, usuários ou público alvo. Exercício de empatia essencial para perceber como ele pensa, o que ele sente, como se posiciona, buscando 
materializar suas dores, ganhos, percepções e expectativas em relação ao nosso projeto ou assunto. 
 
Workshop de Cocriação, pretotipação, prototipação – Dinâmica única ou sequência de encontros reunindo o melhor mix possível de personas, 
posto que o mix de perfis garante diferentes prismas e bagagem em meio a um processo de ideação e modelagem. Construção ou desenho de 
Mocks, sucata, prototipação, UX Dojo, etc, em ambientes e dinâmicas descontraídas, divertidas, é aproximar-se da borda do caos e retornar. 
 
Validation Canvas e Validated Learning – Exemplos de artefatos que auxiliam no planejamento dos processos ágeis de validação de hipóteses, 
uma forma de organizar e explicitar o necessário esforço de confirmação de premissas, restrições, riscos, oportunidades, tudo o que hipotetizamos 
na maioria das outras técnicas aqui listadas. 
 
Teatralização e StoryTelling – Uso de recursos cênicos ou literários com o objetivo de materializar situações com foco em aumentar a empatia, 
exercícios em que um estudo e entendimento sobre uma persona pode ter alguém que represente o mesmo em certas situações. Assim podemos 
apresentar com detalhes nosso entendimento, podemos fazer simulações, exercitar AS IS e TO BE em uma infinidade de oportunidades. 
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O termo DevOps é uma referência recente, aderente a metodologias 
ágeis, a técnicas de transparência, comunicação e colaboração entre as 
tradicionais equipes de desenvolvimento e de operações, com uma 
melhor comunicação e sinergia exigido pela disciplina de Execução. 
 
Para uma equipe de desenvolvimento atingir sua máxima performance, é 
preciso retirar os delays e dispersões, tal como tickets de operações. 
DevOps diz respeito a conceitos Lean de Value Stream Mapping, 
antecipar e eliminar delays enquanto aguardava SLA’s e tickets. 
 
A palavra-chave é automação, também diz respeito a comunicação e 
planejamento baseado em antecipação, alinhamento de projeções, 
sinergia, mas sua face mais intensa são as automações: 
 

 Envolvimento de representantes de operações no planjemaneto 

 Testes automatizados (quanto mais eficazes, melhor) 

 Boas práticas como code review e o uso de Sonar 

 Integração contínua 
 
  Gênese do DevOps: 
  

 Velocity Conference (10+ Deploys Per Day); 

 Infraestrutura como código (Burgess e Kanies); 

 Agile Infraestruture (Andrew Shafer); 

 Administração do sistema Agile (Patrick DeBois); 

 Inicialização Lean (Eric Ries); 

 Integração e release contínuos (Jez Humble); 

 Nuvem e plataforma como serviço (PaaS); 
 

1. Você está automatizando e agilizando seus gargalos ou os eliminando e acelerando melhores resultados?  
2. Seu modelo de gestão da mudança é moderno e ágil, adequado a integração e entrega contínua?  
3. O ciclo de vida de desenvolvimento de software da sua equipe está maduro e melhora continuamente?  
4. Sua equipe tem apoio e método que lhe ajuda a fazer certo o que é certo (Scrum, Kanban, XP)? 
5. Qualidade é responsabilidade de todos e desenvolvedores com SQA trabalham diariamente juntos? 
6. Sua equipe acumula conhecimento individual, em pessoas que não disseminam nem compartilham?  
7. Suas equipes automatizam os processos de construção e implantação baseado em testes automatizados? 
8. Suas práticas de DevOps são escaláveis e poderiam atender toda sua organização ou só um piloto? 
9. Tanto desenvolvimento quanto operações e envolvidos possuem a mesma orientação e princípios ágeis?  
10. Você possui o número de ambientes necessários e eles são consistentes entre si – dev, testes, homolog, prod?  
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SELF-ASSESSMENT 

http://jorgeaudy.com  

ASSESSMENT - Compartilho a seguir alguns que tenho usado na minha estrada como Agile Coach e consultor, fui 
encontrando em meio a milhares de páginas e artigos que fui lendo e compartilhando nos últimos sete anos. Não acredito em 
assessments para diagnósticos, mas conforme o momento do time, é relevante em retrospectivas.  
 
O primeiro é uma provocação individual chamada Roda da Vida, porque é importante buscarmos o equilíbrio entre o campo 
pessoal, familiar, profissional e coletivo. O último é uma provocação organizacional, uma reflexão proposta sobre as 
dimensões da cultura organizacional de Schneider. 

 

TIMES - Compartilho algumas técnicas de discussão da cultura de times 
baseadas em diferentes canvas, a serem usadas para estabelecer o 
máximo de auto-conhecimento coletivo, compreendendo uma equipe das 
partes ao todo. 

Há múltiplas técnicas coletivas para interação e sinergia, reflexão e auto-
conhecimento focadas em times ou grupos, algumas delas de múltiplo-uso. 
Alguns quadros foram criados e se propõem a discutir diferentes aspectos 
da formação, dinâmica e trabalho em grupo.  
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