CHECKLIST AGILISTA

Guia prático para processos ágeis

Construir um produto usando metodologia ágil é a
melhor opção para um lançamento rápido e ao mesmo
tempo que esteja de acordo com o as demandas do
cliente e do mercado. Entregar continuamente, manter o
time e o cliente engajados pode não ser tão simples, mas
vamos te ajudar. Preparamos o checklist abaixo para que
você possa ganhar tempo, não deixando passar nada de
importante desde a fase de ideação, até a entrega final.
Lembre-se de usar esse checklist durante todo o seu
processo não como uma fórmula, mas como um guia
para não esquecer dos princípios importantes do
agilismo, colocando no centro quem realmente importa:
as pessoas.

COM O time
O time responsável pela execução é menor e
multidisciplinar;
Todos eles estão alinhados com as OKR’s
necessárias;
A ferramenta de gestão que eu estou utilizando é
eficaz e meu grupo também consegue dominá-la;
Garanti que na planning foi decidido em conjunto
com o squad nossas próximas tarefas baseadas
nas OKR’s definidas com o cliente ;

COM O CLIENTE
Antes de oferecer uma estratégia, fiz pesquisas no
mercado para entender se a necessidade que o
cliente trouxe irá realmente gerar valor ou se precisa
ser adaptada;
A solução sugerida partiu da necessidade real do
contratante;
Após alinhamento, deixei claro para o cliente que o
processo será construído juntamente com ele durante todas as fases.

Ajudei cada um a estabelecer suas prioridades e
permiti que todos compreendessem a importância
do seu papel para chegarmos ao resultado final;
Ofereci suporte para todos que de alguma forma
tiveram impedimentos para seguir com seus
processos;
Após cada final de ciclo analisei junto com os
envolvidos tudo que foi produzido e garanti que o
time está mais preocupado em experimentar do que
em entregar algo perfeito durante as fases iniciais;
O time ficou satisfeito com o MVP após algumas
sprints, mas já vê possibilidades para os próximos
passos.

CHECKLIST AGILISTA

Guia prático para processos ágeis

COM O CLIENTE
Garanti que o cliente se mantivesse alinhado dos
processos até a apresentação do MVP;
Na apresentação, listei dor por dor identificada nos
primeiros encontros e fiz um paralelo com o projeto
que vem sendo desenvolvido até aqui;
Alinhei os próximos passos de aprimoramento da
solução;

Diálogo e melhoria contínua
Nas retrospectivas, o time se sentiu aberto para
colocar seus pontos positivos e de melhoria para
melhores resultados;
As decisões tomadas para as sprints seguintes
oram baseadas em hipóteses desenhadas
a partir de dados;

Anotei todos os pontos da discussão para garantir
a melhoria contínua.

A conversa entre o squad se manteve aberta,
gerando empatia e mantendo o foco na geração
de valor, tanto do produto, quanto do time;

entrega final

Alguns pontos que você deve levar em consideração

Antes da apresentação, garanti que o produto final
está sanando todas as dores que o cliente precisava;

O time fez testes para que tudo saísse como o
planejado;

O cliente viu valor na entrega e se sentiu satisfeito.

O processo ágil não é garantido apenas com a
aplicação dos ritos, afinal, uma das premissas do
agilismo é fugir das regras e se apoiar em princípios,
por isso, sempre adeque a sua própria realidade
A cultura ágil depende da relação de reciprocidade
das pessoas envolvidas;

Os ritos apenas norteiam o processo, mas o mais
importante é o time estar alinhado e se sentir
confiante. Além disso, os participantes não podem ter
medo do conflito na troca de ideias e precisam estar
comprometidos. Por fim, eles enxergam importância
no que estão fazendo. Só assim, a agilidade se torna
parte do todo.

