
Resgatando o 
Desenvolvimento  
de Software para  
o Repertório do  
Agile Coach



▪@ebhernandez 
▪https://www.linkedin.com/in/emerson-hernandez/ 
▪https://medium.com/@hernandez/

Meu nome é Émerson Hernandez 
Gestor de Área na Globo.com, 
Professor da Pós Graduação em 
Métodos Ágeis da Uniritter, atual 
chair de programa da Agile Brazil.





Scrum Master 
Agile Master 
Gestor Ágil 
Enterprise Agile Coach 
Consultor Ágil 
Treinador 
Facilitador 
Agilista 
…



”   

Meir Lehman
Professor

1. Um programa de computador que está 
sendo usado será modificado.

2. Quando um programa é modificado, 
sua complexidade aumentará, dado 
que não há trabalho ativo contra isso.



Hz processa t em $ 32M
>







Desempenho  
da Entrega de 
Software

Desempenho 
Organizacional



Desempenho  
da Entrega de 
Software

Desempenho 
Organizacional

Times chamados de "elite 
performers" medem de forma mais 
consistente e melhor do que os "low 
performers”.



Desempenho  
da Entrega de 
Software

delivery  
lead time

deployment 
frequency 

mean time to 
recover

change  
fail rate

106x mais 
rápido

208x mais 
deploys

2604x 
menor

7x 
menor
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Desempenho  
da Entrega de 
Software

Entrega Contínua

Cultura de  
Segurança 
Psicológica

Desempenho 
Organizacional



Desempenho  
da Entrega de 
Software

Manutenibilidade de 
código 
 
Arquitetura com baixo 
acoplamento 
 
Automação de 
Implantação 

Trunk-based development 

Monitoramento 
 
Integração Contínua 
 
Testes Automatizados

Entrega Contínua

Cultura de  
Segurança 
Psicológica

Desempenho 
Organizacional



Extreme 
Programming
Solução #1: Por que não usar um método junto com outro?















Dinâmicas de 
Rotação no 

dia-a -dia   

 Máquinas  
de devs 

Quando fazer? 

Quais papeis?



Gestão Ativa  
de Dívida Técnica
Solução #2: Tá na hora de pagar o seu Barriga.









Jornadas  
de Usuário
Solução #3: Expandindo técnicas para ampliar possibilidades



Dados 
Demográficos

Histórico

Objetivos

Motivações

Frustrações





João Gonzaga 
25 anos 
Porto Alegre  
Namorando

Divide o tempo entre 
o trabalho, a 
faculdade e a 
namorada.

Acabar a faculdade 
e casar.

Relação, Maestria e 
Curiosidade

Não morar com a 
namorada, ainda 
estar na faculdade.



Ligar para a 
namorada e 
combinar a 

noite de 
sexta.

Passar no 
mercado e 

comprar 
ingredientes 
para a janta.

Chegar em 
casa, ligar o 

Globoplay no 
show do Luan 

Santana.

Preparar a 
janta 

enquanto a 
namorada 

chega.

Escolher um 
dos filmes 
da lista do 

casal.

Jantar à luz 
de velas, com 

música 
tocando na 

tv.

Assistir o 
filme.



Entra na 
conta do ex-

namorado 
para ver o 

que ele está 
assistindo.

Descobre 
sobre a lista 

do casal e 
resolve fazer 

alterações.

Atrapalha os 
planos da 

noite de 
sexta do 

João.



Entra na 
conta do ex-

namorado 
para ver o 

que ele está 
assistindo.

Descobre 
sobre a lista 

do casal e 
resolve fazer 

alterações.

Atrapalha os 
planos da 

noite de 
sexta do 

João.

Revogar 
Acessos de 
Dispositivos

Forçar troca 
de senha a 
cada 180 dias1 2 …3





”   

Guy Debord
Filósofo

O espetáculo é uma relação  
social entre pessoas que é  
mediada por um acúmulo de 
imagens que servem para nos 
alienar de uma vida genuinamente 
vivida. A imagem é, portanto, uma 
mutação histórica na forma de 
fetichismo da mercadoria.



Filósofo

”   

Nicolau Maquiavel

Um príncipe não versado 
em milícia, além de outras 
desventuras, (…) não pode ter 
a estima de seus soldados 
nem confiar neles.
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o Repertório do  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