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Compartilhar 
Experiência
Desenvolvimento de 

novos produtos
Aplicando princípios ágeis



Não vou falar 
de Scrum



START-UP

Como funcionar como uma

em grandes empresas?



START-UP
Melhor dos dois mundos



START-UP

alcance
tecnologia

agilidade
criatividade



Nova Realidade
As necessidades dos usuários 

mudam constantemente
Nova dinâmica



Waterfall



@





Início
Setembro 2008



Idéias Experimentais

Mercado Brasileiro

Processo Experimental

Alinhado com a estratégia Y!

A

Posicionamento

B

C

D



Idéias Experimentais

Mercado América Latina

Processo Experimental

Alinhado com a estratégia Y!

A

Posicionamento

B

C

D



Idéias Experimentais

Mercados Emergentes

Processo Experimental

Alinhado com a estratégia Y!

A

Posicionamento

B

C

D
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Y! Emerging Markets



Acreditar

Foco no usuário final

Execução e Timing

Empowerment

Principios básicos

2

3

4

1



1 pessoa deve ter o poder de 
Decisão

1 Board



Montar Equipe

Definir processo de Ideation

Selecionar Projeto 

Provas de conceito

Executar <> Feedback

1

Muita coisa pra fazer

2

3

4

5



Montando a 
Equipe



Equipe
✓ Pequena

✓ Crescer conforme necessário 

✓ Multi-funcional

✓ Designer híbrido (Front end)

✓ PO “muito conhecimento do domínio”

✓ Responsável pela qualidade

✓ Comprometido (“Pigs” pra valer)

✓ Poder de decisão

✓ Todos no mesmo lugar



Balance towards adaptation

Adap
tatio
n

Antic
ipatio

n

Tradi
tiona
l
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Balance towards adaptation

Adaptation

Anticipation
SCRUM
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Comunicação 
constante

Para evitar coisas como isso aqui...





Participação 
constante do 

PO
Vital para o sucesso do produto



-  - Updated: Nov 30, 2009Falando em Agile 2008

Confiança



-  - Updated: Nov 30, 2009Falando em Agile 2008

Con
fiança



Processo



Ideation

Scrum



IdeasGathering
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IdeasFiltering
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Selected
Boa 
Idéia



Rápido e prático
Baseado em perguntas simples



Qual o problema que estamos 
resolvendo?

Para quem?

O que vamos contruir?

A

Responder 3 perguntas para cada idéia

B

C



Filtros
Qualitativos



Real User need?

Free of Product overlap? 

Mass Market?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet?



Aprofundamento em 
estudos de mercado, 

números, 
concorrência, 

funcionalidades, etc



Reunião com 
Board



Sprint 0
Protótipo

+
Visão da arquitetura

+
“Release Plan”



Fully functional working prototype



Fully functional working prototype



Fully functional working prototype



Fully functional working prototype



Fully functional working prototype



Demo para o 
Board



SINAL VERDE
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Desenvolvimento 
incremental



Ágil

Engenharia



práticas ágeis de Engenharia

✓ Test Driven Development (TDD)

✓ Integração contínua

✓ Scale as needed, don’t over architect

✓ Smoke Tests

✓ Automação

✓ Refactoring Contínuo 

✓ Passagem de conhecimento (Pair Prog)

✓ Qualidade Total (0 Bugs conhecidos)

✓ DONE



Produto
incremental



Produto Incremental

✓ Execução rápida (diferenciadores)

✓ Entregas constantes

✓ Foco no Usuário

✓ Teste com usuários reais

✓ Ouça seus usuários

✓ Reação rápida

✓ “Keep it Simple”

✓ Qualidade acima de tudo



Produto Incremental

✓ Pessoas não entendem desenvolvimento 
incremental

✓ Usuários ficam felizes ao ver novidades

✓ Priorize com base na sua visão e no 
feedback dos usuários



Visão x feedback

Henry Ford

If I had asked people what they 
wanted, they would have said faster 
horses.

“
”



Content Search

Developer API

Ranking

Desktop apps and Browser Extensions

Post via Mail

Flickr Integration

Themes

More video sources

Direct Messages

Pedidos dos Usuários
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Lições 
aprendidas



Lições aprendidas

✓ Start-up != Start-up em grande empresa

✓ Carrega a marca para bom e ruim

✓ Responsabilidade

✓ Muita atenção dos blogs

✓ Esteja preparado para a carga

✓ Esteja preparado para críticas

✓ Esteja pronto para o não esperado



Quem disse que 
seria fácil?



Lições aprendidas
✓ Todos tem Resistência a mudança

✓ “Pessoas só acreditam vendo”

✓ Escolha suas brigas

✓ Não Desista

✓ Não abandone seus princípios

✓ Working Software x PPT

✓ Continue escolhendo suas brigas

✓ Não pare de entregar Software

✓ Entregue os diferenciais primeiro

✓ Mantenha o Time focado



O reconhecimento



Reconhecimento

✓ Foi pedido que o Meme fosse lançado não 

só no Brasil, mas em diversos outros 

países.
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Meme Intl overview
Countries:

! Brazil
! Mexico
! Argentina
! Philippines
! Indonesia
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Meme languages:
PT + ES + ID + EN



Reconhecimento

✓ Treinamentos e seminários no Yahoo! em 

São Paulo, Miami e India



Brasil



Brasil



Miami



Miami



India



India



Reconhecimento

✓ Em Setembro 2009, a equipe do Meme foi 

escolhida um dos 10 melhores equipes de 

todo o Yahoo!



Reconhecimento

✓ Em Setembro 2009, a equipe do Meme foi 

escolhida um dos 10 melhores equipes de 

todo o Yahoo!





Resumo
✓ Sem “Bullshitagem”

✓ Aproveite o melhor dos 2 mundos

✓ Preserve seus valores e princípios

✓ Foco no usuário

✓ Escolha suas brigas

✓ Não desista

✓ Mantenha o time focado

✓ Não prometa, faça.

✓ Produto funcionando vs PPT

✓ Seja ágil



Perguntas?

78
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