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12 Princípios do Desenvolvimento Ágil

Introdução

O Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, mais conhecido como Manifesto Ágil, foi
criado em 2001, nos Estados Unidos. A partir de experiências em desenvolvimento de software,
17 líderes trouxeram suas metodologias e ideias e escreveram um manifesto na intenção de
trazer um método que agregasse mais valor aos seus clientes.
O resultado foi a de nição dos quatro valores do desenvolvimento ágil:
• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
• Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos,
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• Responder às mudanças mais que seguir um plano.
Ou seja, mesmo havendo valor aos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda.
O Manifesto Ágil pode ser consultado em http://agilemanifesto.org e em diversas línguas,
inclusive em português do Brasil.
A partir daí, foram de nidos os 12 Princípios Ágeis, que apresentamos neste material.
Boa leitura!

12 Princípios do Desenvolvimento Ágil
1) Valor
2) Flexibilidade
3) Frequência
4) Colaboração
5) Motivação
6) Comunicação
7) Funcionalidade
8) Sustentabilidade
9) Qualidade
10) Simplicidade
11) Organização
12) Autoavaliação

https://materiais.ciatecnica.com.br/12-principios-do-desenvolvimento-agil

2/11

13/02/2020

12 Princípios do Desenvolvimento Ágil

Princípio 1: Valor
“Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da entrega adiantada e contínua de
software de valor.”
O objetivo principal da equipe que utiliza o método ágil é entregar o desenvolvimento de forma
incremental, em ciclos, e não somente um produto completo ao nal do projeto. Esta prática
traz satisfação ao cliente, que consegue ver a evolução na construção do produto e o retorno ao
investimento de forma mais rápida, além de participar ativamente da priorização das atividades.

Princípio 2: Flexibilidade
“Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no m do desenvolvimento. Processos ágeis se
adequam às mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.”
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A mudança faz parte do processo evolutivo do desenvolvimento de um produto. Quando
fazemos entregas em ciclos, permitimos que os clientes solicitem alterações à medida que
percebem a necessidade de mudanças para que o produto se adapte ao mercado e seja mais
competitivo. Isto é, o projeto deverá ser exível para que atenda às necessidades do cliente e do
mercado, sem atrapalhar o trabalho da equipe de desenvolvimento. Diferente do modelo de
desenvolvimento em “cascata”, a metodologia ágil vê as mudanças como um ponto positivo e
não como um problema a ser tratado no projeto.

Princípio 3: Frequência
“Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com
preferência aos períodos mais curtos.”
Como dissemos anteriormente, faremos entregas em ciclos, que chamamos de sprints. A cada
sprint nalizada, é importante que o projeto entregue uma funcionalidade completa, que
mostre um trabalho de qualidade e que possa ser utilizada imediatamente após devida
validação e aprovação do cliente. Esta forma de trabalho agrega valor ao negócio e reduz riscos
de desenvolvimento de um produto que não atenda às necessidades do mercado e do cliente.
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Princípio 4: Colaboração
“Pessoas relacionadas aos negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e
diariamente durante todo o curso do projeto.”
Ao contrário da metodologia tradicional de condução de projetos, em que clientes e
desenvolvedores raramente se falam, esta forma de trabalho permite que a equipe de
desenvolvimento e pessoas do negócio possam colaborar com os objetivos do projeto,
interagindo com frequência. Por isso, um dos papéis de um time ágil é o Product Owner, (Dono
do produto), pro ssional responsável por ser um representante do cliente durante todo o
processo. O envolvimento do cliente é fundamental para que os projetos sejam desenvolvidos
de acordo com suas expectativas.

Princípio 5: Motivação
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“Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e suporte
necessário e con ar que farão seu trabalho.”
É essencial que a equipe do projeto se mantenha motivada, tendo um ambiente e suporte
adequados para conduzir as atividades, sendo orientados pela metodologia ágil. Para que isso
seja possível, e utilizando-se dos papéis de nidos pela metodologia SCRUM, temos a função do
Scrum Master, que tem como objetivo principal apoiar os participantes do projeto sobre as
melhores práticas da condução das atividades, estimular a resolução de con itos e promover a
tomada de decisão em direção a um senso comum. Um produto se constrói em torno de pessoas
e não de ferramentas e processos.

Princípio 6: Comunicação
“O Método mais e ciente e e caz de transmitir informações para e por dentro de um time de
desenvolvimento é por meio de uma conversa cara a cara.”
A metodologia ágil se propõe a otimizar a comunicação entre os participantes do projeto,
diminuindo os exageros referentes à documentação, que engessavam e atrasavam o processo e
promovendo, com maior frequência, a conversa cara a cara. As reuniões de planejamento das
sprints são fundamentais para alinhar objetivos do projeto, priorizar e planejar atividades. Caso
não seja possível ser realizada presencialmente, por questões de localização física dos membros
da equipe, devemos fazer uso da tecnologia disponível para aproximar os envolvidos no projeto.
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Princípio 7: Funcionalidade
“Software funcional é a medida primária de progresso.”
O progresso do projeto se mostra à medida que as entregas são realizadas, trazendo valor ao
cliente. O importante para o cliente não é ver protótipos ou especi cações, ou simplesmente a
conclusão de atividades em um cronograma, que não geram valor algum, e, sim, poder constatar
a entrega de funcionalidades que demonstrem a real evolução do projeto.

Princípio 8: Sustentabilidade
“Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e
usuários devem ser capazes de manter, inde nidamente, passos constantes.”
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O ambiente ideal para o desenvolvimento do projeto deve possibilitar um ritmo constante e
sustentável para o trabalho da equipe e apoiado por todos, inclusive usuários e patrocinadores.
É importante que a equipe não seja exigida além do que é capaz de produzir, evitando
insatisfação de seus membros, bem como menor produtividade e menor qualidade para o
produto gerado.

Princípio 9: Qualidade
“Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.”
A ideia de que velocidade signi ca agilidade e que para trazer exibilidade ao desenvolvimento
de um produto é necessário que a qualidade seja sacri cada deve ser esquecida. O produto
elaborado com qualidade e excelência técnica atende aos requisitos do cliente e aceita
mudanças com naturalidade, permitindo agilidade no desenvolvimento e foco nos objetivos do
negócio.
Ágil é diferente de rápido. Guarde isso!
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Princípio 10: Simplicidade
“Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito.”
Menos é mais! Importante carmos atentos para não desenvolvermos funcionalidades não
solicitadas pelo cliente, soluções complexas e desnecessárias, detalhamento no planejamento
maior do que o esperado para um determinado momento. O trabalho mais simples e que atenda
aos objetivos pré-estabelecidos é concluído em menos tempo, atendendo da mesma forma às
expectativas do cliente.
Em tempos de in nitas tecnologias disponíveis, muitas se tornam “modinhas”, mas não trazem
ganho efetivo ao projeto. A tecnologia deve ser parceira e não inimiga do desenvolvimento.
Foco no produto e no cliente, independente da tecnologia que será utilizada.

Princípio 11: Organização
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“As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto organizáveis.”
A equipe de projetos ágeis deve gerenciar seus próprios esforços, em vez de ser gerenciada ou
dirigida por outros. Devem trabalhar sempre em direção às metas acordadas, mas com
autonomia para discutir e priorizar a melhor forma de realizar as atividades. Trabalhando com
metodologias ágeis, a equipe deve se sentir “dona” do produto, não importando quem fez o
que, e, sim, a boa qualidade e funcionalidade do entregável. Não há espaço para egos. Todos os
membros da equipe são responsáveis pelas entregas e resultados. Quanto mais colaborativas as
equipes são, mais produtivo se torna o projeto. A ajuda entre os membros do time é muito bemvinda.

Princípio 12: Autoavaliação
“Em intervalos regulares, o time re ete em como
otimizam seu comportamento de acordo.”

car mais efetivo, então, se ajustam e

A equipe deve estar constantemente observando sua forma de trabalho e os resultados
alcançados para identi car pontos de melhoria e adaptar a condução das atividades para as
próximas ações ou projetos, com o objetivo de aprimorar a qualidade das entregas. Esta revisão
do trabalho deve ser realizada ao nal de cada sprint, ou em um determinado período do
projeto, em que essa autoavaliação faça sentido.
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Saiba mais em www.ciatecnica.com.br
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