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COMO DIVIDIR UMA HISTÓRIA DE USUÁRIO
PREPARE
A HISTÓRIA

PASSOS DO FLUXO
DE TRABALHO
Você consegue dividir a história de forma
a fazer o começo e o fim do fluxo de
trabalho primeiro e completar com histórias
que tratam do fluxo intermediário?

A história cumpre os requisitos do INVEST*
(a não ser, talvez, pelo tamanho)?
NÃO
SIM

Combine com outra história ou,
caso o contrário, reformule-a para
conseguir uma boa, mesmo
que grande, história inicial.

O tamanho da história tem entre
1/10 e 1/6 da sua velocidade?

Você consegue dividir as operações
em histórias separadas?

ADIAR
PERFORMANCE

As histórias possuem muitas regras de
negócios? (ex. há um termo dominante na história
como "datas flexíveis" que sugere muitas variações?)

ui
aq

Você poderia dividir a história para
fazer inicialmente o núcleo simples e
depois incrementar com outras histórias?

A história tem um núcleo
simples que provê a maior parte
do valor e/ou aprendizado?

SIMPLES / COMPLEXO
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APLIQUE O
PADRÃO DE
DIVISÃO

Quando você aplica uma divisão
óbvia, seja qual for a primeira história,
ela será a mais difícil?

Você poderia agrupar as
últimas histórias e adiar a
decisão de qual vem primeiro?

VARIAÇÕES NAS REGRAS
DE NEGÓCIOS

A história inclui múltiplas operações?
(ex. trata sobre "gerenciar" ou
"configurar" alguma coisa?)

ec e

Muita da complexidade da história
se deve a requerimentos não
funcionais, como performance?

Cada história respeita
o INVEST?

Não - Tente outro padrão
na história original ou na maior
história criada após a divisão

Tente outro padrão
Há histórias que você pode
despriorizar ou excluir?
Tente outro padrão. Você
provavelmente tem desperdícios
em cada uma das suas histórias.

QUEBRE EM UM SPIKE

VARIAÇÕES DE
INTERFACE

Você ainda está confuso sobre
como dividir a história?

Você consegue encontrar uma
pequena parte que você entenda
bem o suficiente para iniciar?

Escreva essa história
primeiro, contrua-a, e comece
o processo novamente

Traduzido por Diego Covre e Joel Gouveia. Revisado por Thomas Kuryura.
Visite http://www.richardlawrence.info/splitting-user-stories/ para mais informações sobre padrões de divisão de histórias
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NÃO

Cada história tem cerca de
1⁄10 a 1⁄6 da sua velocidade?

Há uma história óbvia para iniciar
que te entregue valor mais cedo,
A história faz a mesma coisa
para diferentes tipos de dados? Você consegue dividir a história aprendizado e diminua riscos?
para processar inicialmente
um tipo de dado e depois
Últim
Tente outro padrão para ver
incrementar com outros tipos?
o re
se você consegue obter isso
curs
Pronto,
você
poderia
o
tentar
outros
padrões
e
A história tem uma
ver se funciona melhor
interface complexa?

Há uma versão simples que
você poderia fazer primeiro?
Você consegue dividir a história
para manusear inicialmente os
dados a partir de uma única interface
e depois incrementar com outras?

SIM

VARIAÇÕES
DE DADOS

A história possui o mesmo tipo de
dado através de múltiplas interfaces?

MAIOR ESFORÇO

AVALIE A
DIVISÃO

As novas histórias tem mais ou
menos o mesmo tamanho?

Você consegue dividir inicialmente a
história em um subconjunto de regras e
melhorá-la com regras adicionais depois?

A história descreve um
fluxo de trabalho?

Você poderia dividir a história inicialmente
para fazer funcionar e depois incrementar
com o requisito não funcional?

Continue. Você
precisa dividí-la.

* INVEST - as histórias devem ser:
Independente
Negociável
Valiosa
Estimável
Pequena (small)
Testável

OPERAÇÕES

com

Você terminou.

Você consegue pegar inicialmente
uma fina fatia do fluxo de trabalho e
incrementar com mais histórias depois?

3

Copyright © 2011-2020 Humanizing Work. Todos os direitos reservados

Você consegue identificar
de 1 a 3 perguntas que
te inquietam?

Descanse e
tente novamente

Escreva um Spike com estas
perguntas, faça o mínimo para
respondê-las e então comece
o processo novamente
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