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TÁ, MAS QUEM É VOCÊ?

Maisa Fonseca, 37 anos

Agile Expert na Knowledge21

Comediante Stand up (nas horas vagas)

Agilista desde 2008

Apaixonada por: 

Histórias

HQs, Séries, Filmes! 

Jogos (de tabuleiro e de interpretação)

Buscando sempre formas mais humanas de 

cuidar dos trabalhadores de TI.



ATENÇÃO!



OK, ENTENDI
MAS AGORA, EXPLICA: O QUE É 

‘ÁGIL'?



Ágil, ou agilidade, é um paradigma de 

desenvolvimento de software no qual 

requisitos e soluções evoluem através de um 

esforço colaborativo entre times 

multifuncionais auto organizados e seus

clientes. Esse paradigma valoriza

planejamento adaptativo, desenvolvimento

evolutivo, entrega adiantada e melhoria

contínua, e encoraja respostas rápidas e 

flexíveis para mudanças.



MANIFESTO ÁGIL

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver

software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem

o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar:

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas

Software em funcionamento mais que documentação

abrangente

Colaboração com o cliente mais que negociação de 

contratos

Responder a mudanças mais que seguir um plano

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos

mais os itens à esquerda.



PERA AÍ, MAISA!

VOCÊ TÁ ME DIZENDO QUE EU

POSSO USAR ISSO EM QUALQUER

LUGAR?



COMO???





LAVANDO LOUÇA!

1. Mãe mostra como lavar louça

4. Feedback!

2. Você lava louça. 

5. Melhoria do processo

3. Mãe inspeciona a louça.

AÇÃO

INSPEÇÃO

ADAPTAÇÃO



Entregue produto funcional com 

freqüência definida, dando preferência

aos períodos mais curtos.

LAVANDO LOUÇA!



PRODUTO É O QUE AGREGA VALOR 

PRO SEU CLIENTE!

LAVANDO LOUÇA!



LAVANDO LOUÇA!



Timebox: prática de gerenciamento de tempo

Período definido previamente em que todo o time 

(independente do tamanho), trabalha junto para 

alcançar um objetivo pré-estabelecido.

DUBLAGEM DE JOGOS!



2 times: gravação e mixagem.

Time Gravação: Gerente, Diretor de Dublagem, 

Dublador, Técnico de Áudio.

Tempo mínimo em que esse grupo está reunido, 

produzindo: 1 hora

Dubladores trabalham ao longo do dia em estúdios 

diferentes.

Técnicos de áudio trabalham por turnos.

Timebox de inspeção: 1 hora

DUBLAGEM DE JOGOS!



Entregue produto funcional com 

freqüência definida, dando preferência 

aos períodos mais curtos.

O time inteiro, da gerência ao estagiário, deve 

trabalhar em conjunto e diariamente, durante 

todo o curso do projeto.

Contínua atenção à excelência técnica 

aumenta a agilidade.

DUBLAGEM DE JOGOS!



Hipótese 1: aumentar o período

de gravação com o dublador



Processos ágeis promovem um ambiente

sustentável. Todo o time deve ser capaz de 

manter um ritmo constante por tempo 

indefinido.

DUBLAGEM DE JOGOS!



Hipótese 2: Disconexão entre a equipe

de gravação e mixagem



Simplicidade: a arte de maximizar a 

quantidade de trabalho que não precisou ser 

feito.

Contínua atenção à excelência técnica 

aumenta a agilidade.

DUBLAGEM DE JOGOS!



Hipótese 3: Problemas na

equipe de gravação



Em intervalos regulares, o time reflete em como

ficar mais efetivo, então, se ajusta e otimiza seu

comportamento de acordo.

O melhor produto (e o melhor processo!) emerge 

de times auto-organizáveis.

O método mais eficiente e eficaz de transmitir

informações para um time (e dentro do time) é 

através de uma conversa cara a cara.

DUBLAGEM DE JOGOS!



Queda de produtividade entre 11:00 e 14:00



Em intervalos regulares, o time reflete em como

ficar mais efetivo, então, se ajusta e otimiza seu

comportamento de acordo.

O melhor produto (e o melhor processo!) emerge 

de times auto-organizáveis.

O método mais eficiente e eficaz de transmitir

informações para um time (e dentro do time) é 

através de uma conversa cara a cara.

DUBLAGEM DE JOGOS!





COMÉDIA STAND UP!



COMÉDIA STAND UP!



COMÉDIA STAND UP!







COMÉDIA STAND UP!



COMÉDIA STAND UP!



COMÉDIA STAND UP!







1. Crie um ciclo de inspeção e adaptação do processo!

2. Busque o meio mais efetivo de comunicação com a equipe!

Busque feedback! Converse!

3. Teste suas hipóteses uma de cada vez. Anote seus resultados.

4. Mude seu processo aos poucos!

5. Empirismo é a chave! Não tenha medo de fazer diferente!

6. Para feedback sobre o Produto, fale com o Cliente!

Siga em frente, sempre! Cada erro é uma

oportunidade de aprendizado! Cada iteração

concluída te faz melhor!

CONSELHOS DA TIA MAI PARA TRANSFORMAÇÃO ÁGIL



http://bit.ly/agilpratodaobra

OBRIGADA!


