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Professional Scrum Master 
Sobre o curso  

O curso de Professional Scrum Master é a primeira atualização significativa do curso de 

Certified Scrum Master (CSM) que Ken Schwaber (pai do Scrum e fundador da Scrum.org) 

introduziu em 2002. Assim como no original, o framework, os mecanismos e papéis do 

Scrum são endereçados. No entanto, os alunos são ensinados como usar o Scrum para 

otimizar valor, produtividade e o custo total de propriedade (TCO) de sistemas e produtos. 

Eles aprendem como fazê-lo através de instrução e exercícios em equipes.  

Os princípios do Scrum são cobertos de maneira aprofundada. Os alunos aprendem 

porque algumas decisões são melhores que outras e porque algumas trazem agilidade 

enquanto outras levam de volta ao desenvolvimento em cascata. Os alunos aprendem a 

usar as métricas de produtividade do Scrum para monitorar os resultados de suas 

decisões. Eles ficam então preparados para tomar decisões que otimizam os resultados.  

Público Alvo  

Profissionais de desenvolvimento que conhecem os fundamentos do framework Scrum e 

que desejam aprofundar seus conhecimentos para desempenhar as funções de Scrum 

Master.  
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Tópicos abordados  

Introdução 

O que é o Scrum e qual sua história?  

Teoria do Scrum  

Porque o Scrum funciona e quais são os seus princípios? Qual a diferença da abordagem 

tradicional e qual o seu impacto?  

Framework do Scrum, Papéis, Regras e Fluxo  

Como a teoria é implantada no Scrum utilizando time-boxes, papeis, regras e artefatos. 

Como utilizá-los para ser mais eficiente e como eles podem falhar?  

Mudança  

Quais mudanças o Scrum traz para uma organização e qual a melhor forma de realizá-las 

e obter seus benefícios?  

Incrementos  

Um incremento deve ser transparente e pronto para inspeção. O que isso significa, O que 

é um incremento “pronto”, e o que acontece com trabalho “não pronto”?  
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Arquitetura Emergente  

Scrum é empírico. Qual o impacto do empirismo e da emergência em arquiteturas 

complexas e no desenvolvimento de infraestrutura?  

Planejamento e Relatórios  

Planeje um projeto e estime seu custo e data de entrega.  

Scrum e mudança  

Scrum é diferente. O que isso significa para o meu projeto e minha organização? Como 

otimizar a adoção de Scrum dadas as mudanças esperadas?  

Scrum e Custo Total de Propriedade (TCO) 

Um sistema não é somente desenvolvido, mas também sustentado, mantido e melhorado. 

Como otimizar e medir o TCO?  

Escalando o Scrum  

Scrum funciona perfeitamente em um time solitário. Ele também trabalha melhor que 

qualquer técnica com projetos ou releases de produtos que envolvam centenas ou 

milhares de pessoas distribuídas ao redor do planeta. Como isso é feito e gerenciado?  
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Scrum Master  

Qual seu papel e como ele pode ser melhor desempenhado? 
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Introdução 

O Que é Scrum? 

Jeff Sutherland e Ken Schwaber conceberam o processo Scrum no início dos anos 90.  Em 

1995, redigiram o código Scrum afim de apresenta-lo em uma conferência Oopsla em 

Austin, Texas (EUA) e publicaram o documento “Processo Scrum de Desenvolvimento de 

Software” (Scrum Software Development Process). 

Ken e Jeff adotaram o nome ‘Scrum’ oriundo do artigo inovador ‘O Novo Novo Jogo de 

Desenvolvimento de Produtos’ (The New New Product Development Game) de Takeuchi 

e Nonaka, dois pensadores de gerenciamento muito experientes. Com o termo ‘Scrum’ 

Nonaka e Takeuchi se referiram ao jogo de Rugby para estressar a importância de equipe 

e algumas analogias entre equipes de esporte como Rugby e o sucesso no jogo de 

desenvolvimento de um novo produto. A pesquisa descrita em seu artigo mostrou como 

que um desempenho excepcional em desenvolvimento de um produto novo e complexo 

é alcançado quando equipes, em unidades auto organizadas de pessoas, recebem 

objetivos e não tarefas. As melhores equipes são aquelas que recebem direção e nela tem 

espaço para criarem suas próprias táticas de como alcançar seus objetivos em conjunto. 

Equipes requerem autonomia para alcançarem excelência.  

Enquanto desenvolviam o Scrum e usavam suas versões mais iniciais, Ken pediu ao 

professor Babatunde A. Ogunnaike Tuden (um famoso engenheiro de controle de 

processos) que analisasse os processos. Tunde investigou várias metodologias de 

desenvolvimento de softwares comerciais e concluiu que os processos em cascata e 
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previsão não são os melhores para trabalhos com desenvolvimento de software. Ele 

confirmou a abordagem empírica do Scrum como o processo de referência.  

Empirismo é usado para trabalhos complexos e com mais variáveis desconhecidas, em 

contraste a previsões que tem pouco valor em projetos com constantes mudanças e 

incertezas. 

Scrum foi usado pela primeira vez e refinado na Individual, Inc., Fidelity Investiments e na 

IDX (agora GE Medical). 

Em fevereiro de 2001, Jeff e Ken estavam entre os 17 líderes de desenvolvimento de 

software que participaram do Manifesto por Desenvolvimento Ágil de Software. 

Em seguida ao Manifesto Ágil, a Aliança Ágil foi fundada e Ken Schwaber se tornou seu 

primeiro presidente. 

Em 2001, inspirado por Kent Beck, Ken Schwaber foi coautor, junto a Mike Beedle, do 

primeiro livro sobre Scrum, Desenvolvimento de Software Ágil com Scrum. 

Em 2002, Ken Schwaber fundou a Aliança Scrum com Mike Cohn e Esther Derby, sendo 

Ken o presidente da organização. Nos anos que se seguiram os programas de certificação 

Scrum Master foram criados, lançados e se tornaram um grande sucesso. 

Em 2006, Jeff Sutherland criou sua própria empresa, Scrum.inc, enquanto continuou a 

oferecer e ensinar nos cursos de certificação de Scrum. 

Ken saiu da Aliança Scrum em 2009, e fundou Scrum.org para melhorar ainda mais a 

qualidade e eficácia do Scrum, principalmente através da série Scrum Profissional. 

Com a primeira publicação do Guia Scrum em 2010, e suas atualizações em 2011 e 2013, 

Jeff e Ken estabeleceram globalmente o cerne de conhecimento sobre Scrum. 

Desde sua primeira publicação em 1995 até agora, Scrum já foi adotado por um vasto 

número de companhias de desenvolvimento de software por todo mundo. E, é hoje, 

reconhecido como uma das estruturas ágeis mais aplicadas de desenvolvimento de 

software. Mais de 1000 livros já foram publicados sobre o Scrum. 
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Além do sucesso com desenvolvimento de software, Scrum também pode ser usado em 

outras indústrias como linhas de montagem, marketing, operações e educação. 

Com seu trabalho contínuo e incansável, em suas respectivas empresas, Ken Schwaber e 

Jeff Sutherland ainda mantém o sucesso do Scrum em foco. [h] 

Teoria do Scrum  

Scrum é uma leve estrutura ágil de gerenciamento de projetos usada principalmente para 

desenvolvimento de software. O mesmo descreve uma abordagem iterativa e incremental 

para o trabalho do projeto. 

 

Pode ser usado em todo tipo de desenvolvimento de software: pacotes completos de 

software, partes de sistemas maiores, projetos internos e de clientes. A estrutura de Scrum 
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consiste em papéis, eventos, artefatos e as regras do Scrum que unem os demais e os mantém 

integrados. Ken Schwaber e Jeff Sutherland desenvolveram o Scrum; o Guia do Scrum é escrito e 

fornecido por eles. Juntos, eles apoiam o Guia do Scrum.  

Definição do Scrum  

Scrum é uma estrutura em que indivíduos podem tratar e resolver problemas complexos 

e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto 

valor possível. Scrum é:  

• Leve  

• Simples de entender  

• Extremamente difícil de dominar  

 

Scrum é um framework estrutural que está sendo usado para gerenciar o desenvolvimento 

de produtos complexos desde o início de 1990. Scrum não é um processo ou uma técnica 

para construir produtos; em vez disso, é um framework dentro do qual você pode 

empregar vários processos ou técnicas. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas 

de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorá-las.  

O framework Scrum consiste nos times do Scrum associados a papéis, eventos, artefatos 

e regras. Cada componente dentro do framework serve a um propósito específico e é 

essencial para o uso e sucesso do Scrum.  

As regras do Scrum integram os eventos, papéis e artefatos, administrando as relações e 

interações entre eles. As regras do Scrum são descritas ao longo deste documento.  

Estratégias específicas para o uso do framework Scrum variam e são descritas em outros 

documentos. 
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Metodologias Tradicionais (Cascata, PMBOK, MPS, etc.)  

 
[a] A literatura da última década mostra claramente as razões para o insucesso de 

projetos. 

As causas principais de fracasso de 68% foram requisitos fracos (IAG, 2009): 

Companhias com pobre capacidade de análise irão fracassar três vezes mais do que seus 

projetos de sucesso. 

68% das empresas terão maior tendência a projetos incompletos ou marginais, ou mesmo 

fracasso óbvio devido ao modo como enxergam sua estratégia para análise de negócios. 

Na realidade, 50% desses grupos de projetos foram dirigidos e encerraram com pelo 

menos 2 dos seguintes itens: demoraram mais de 180% do tempo planejado para entrega; 
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consumiram em excesso mais de 160% do orçamento planejado; ou entregaram menos 

que 70% da funcionalidade esperada. 

Empresas têm prejuízos de até 60% no tempo ou orçamento quando usam de práticas 

pobres de requisitos em seus projetos.  

 Mais de 41% do orçamento do desenvolvimento de software de Tecnologia da 

Informação, equipes ou profissionais externos serão consumidos por requisitos pobres em 

empresas medianas que usam análises medíocres em contraste a empresas otimizadas. 

A vasta maioria dos projetos estudados não utilizaram habilidades de análise suficientes 

para consistentemente entregar projetos na data ou orçamento planejado. O nível de 

competência requerido é maior do que o empregado em 70% dos projetos estudados. 

Forrester: 

Aplicações mal definidas (falhas de comunicação entre TI e negócio) contribuem para 66% 

de fracassos de projetos, custando às empresas americanas pelo menos 30 bilhões de 

dólares, todos os anos. 

Meta Group: 

60%-80% dos fracassos de projetos podem ser atribuídos diretamente à pobre coleta de 

requisitos, análise e gerenciamento. 

Gartner: 

50% são retirados de produção (Gartner) 

40% dos problemas são encontrados por usuários finais (Gartner) 

Carnegie Mellon:  

25%-40% de todos os gastos com projetos é desperdiçado como resultado de retrabalho. 

Dynamic Markets Limited, 2007: 

Até 80% dos orçamentos são consumidos consertando problemas auto infligidos. 

A metodologia em cascata exige demasiada dependência em documentação de requisitos 

e, se os mesmos forem pobres, podem causar uma cascata de fracassos: 



SCRUM MASTER  PÁGINA 14 DE 87 

 

 

Problemas com Metodologia em Cascata (Waterfall) 

• Dificuldade na comunicação com cliente. 

Interações com o cliente concebidas como entregáveis formais, que exigem 

documentação, relatórios e reuniões de aceite. Burocracia torna a comunicação abstrata 

e custosa. 

• Compreensão de requisitos. 

Clientes entendem a finalidade do produto final, mas, na maioria dos casos, ainda não 

consideraram todas as funcionalidades necessárias do produto. 

Requisitos

Design

Implementação

Verificação

Manutenção

Tempo / Custo 
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• Feedback sobre funcionalidades e defeitos. 

Quando há muito a ser avaliado pelo cliente, custando várias horas de navegação e 

análise por parte do cliente, o feedback tende a ser parcial, incoerente, incompleto ou 

mesmo ineficaz. 

• Perda de informação durante transições. 

Reuniões formais de transmissão de conhecimento dificilmente abordam todas as 

variáveis dos requisitos e, muitas vezes, não respondem questões que surgem somente 

durante a elaboração dos algoritmos, requisitos de testes, requisitos de ambiente, etc. 

• Lançamentos como grandes eventos únicos. 

Expectativas do produto estar completamente terminado, e funcionando exatamente da 

forma como planejada inicialmente raramente são satisfeitas. 

• Desvios no projeto tem consequências em cascata. 

Quaisquer problemas não solucionados nos itens acima podem causar desvios que, ao 

longo do tempo, se tornam cada vez maiores e difíceis de serem contornados, 

consertados ou resolvidos. [a] 

Perdendo no revezamento... 

O estilo de “corrida de revezamento” aplicado ao desenvolvimento de produtos 

pode conflitar com os objetivos de velocidade e flexibilidade máximas. Ao invés 

disto, um estilo holístico, onde a equipe busca, como em um jogo de futebol, de 

forma integrada, chegar ao gol, com passes de bola, pode servir melhor às 

atuais necessidades competitivas. 

ADAPTADO DE “THE NEW NEW PRODUCT DEVELOPMENT GAME”, HIROTAKA TAKEUCHI E IKUJIRO 

NONAKA, HARVARD BUSINESS REVIEW, JANUARY 1986. 
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Requisitos e transferência de conhecimento 

A abordagem ‘design primeiro’ da metodologia em cascata requer que especialistas se 

encarreguem de esclarecer tarefas e requisitos, documentá-los, e então transmití-los para 

aqueles que irão completá-los. 

Tipo de 

Conhecimento 
Descrição Ágil Tradicional 

Conhecimento 

Tácito 

Experiência profundamente 

pessoal, aptidões, 

percepções, introspeções, e 

know-how que se aplicam 

ou são indicados, mas não 

são expressados – residem 

em indivíduos e equipes. 

Sim Não 

Conhecimento 

Explícito 

Conhecimento que é 

codificado e transmitido aos 

outros através de diálogo, 

demonstrações, ou mídias 

tipo livros, desenhos e 

documentos. 

Não 

compulsório 

Mandatório 

 

Nos projetos onde a metodologia em cascata foca na documentação para transferir 

conhecimentos e requisitos, a prática percebe que muito desse conhecimento é 

experimental e, portanto, impossível de transferir aos outros dessa forma [b]. O único 

modo eficaz de expressar este conhecimento é na esfera social através de trabalho em 
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equipe e colaboração [c]. Repensar ‘como requisitos são feitos’ ao levar essa questão em 

consideração é necessário porque diminui o risco de fracasso dos projetos. 

Metodologia Ágil 

“Desenvolvimento Ágil” é um termo geral para várias metodologias de desenvolvimento 

de software interativas e incrementais. As metodologias ágeis mais populares incluem: 

Extreme Programming (XP), Scrum, Crystal, Dynamics System Development Method 

(DSDM), Lean Development, e Feature-Driven Development (FDD). 

 

Diferente de Cascata, Scrum requer uma abordagem colaborativa e multidisciplinar para 

planejar, analisar, construir e testar. Isso envolve toda a equipe. Na realidade, 10% de cada 

Conhecimento Explícito: 

• Dados, informação 
• Documentos 
• Registros 
• Arquivos 

Conhecimento Tácito: 

• Experiência 
• Pensamento 
• Competência 
• Compromisso 
• Ações 
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Sprint de trabalho em Scrum é dedicada à equipe para planejamento, 10% dedicada a 

análise e design do escopo que virá em seguida (ou seja: preparar o Backlog ou Linha do 

Tempo), e um dia inteiro revisando a eficácia do trabalho por todo o Sprint que termina, 

para melhorar o trabalho do próximo Sprint. Scrum inspeciona/adapta o processo e 

assegura que ambos conhecimentos tácitos e explícitos são compartilhados com toda a 

equipe durante toda a vida do projeto. 

Ágil tem sucesso três vezes mais frequentemente que Cascata 

Projetos Ágeis tem sucesso três vezes mais do que projetos não-Ágeis, de acordo com o 

relatório CHAOS de 2011 do Standish Group. O relatório chega a afirmar que “Os 

processos Ágeis são o remédio universal para fracassos em projetos de desenvolvimento 

de software. Aplicações de software desenvolvidas com o processo Ágil tem três vezes 

mais sucesso do que métodos tradicionais de cascata e muito menos percentual de 

excessos de tempo e custo”. (P. 25) O Standish Group define sucesso de projetos que 

terminem no tempo, orçamento e todas as funcionalidades planejadas. Eles não relataram 

quantos projetos possuem em seu banco de dados, mas afirmam que os resultados são 

de projetos conduzidos desde 2002 até 2010. O gráfico abaixo demonstra os resultados. 

[j] 
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Quando usar Scrum e quando usar Métodos Tradicionais 

Ambas abordagens têm seu valor, e dependem do tipo de projeto e do ambiente. Além 

disso, ambas têm várias características similares: ambas têm a fase de planejamento, 

seguida de execução, monitoramento e controle. 

  

14%

57%

29%

Cascata

42%

49%

9%

Ágil

Sucesso
Desafios
Fracassos
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Quando usar Scrum 
Quando usar métodos 

Tradicionais 
Escopo não está claramente definido 

O Produto irá aparecer gradualmente durante o 

projeto 

Escopo está claramente definido 

Uma descrição clara do produto está disponível 

logo no início 

Projetos similares já foram feitos anteriormente 

Requisitos mudam frequentemente 

O Cliente aprende mais sobre o que quer 

enquanto o projeto progride 

Requisitos são claros desde o inicio 

Poucas mudanças são esperadas durante o 

projeto 

Não é esperado que os requisitos mudem muito 

Atividades não podem ser bem definidas logo no 

inicio 

Estimativas (planejamento) é difícil 

Atividades podem ser bem definidas logo no início 

Estimativas são possíveis e confiáveis 

Processo iterativo (inúmeros ciclos) 

Cada ciclo tem grande dependência no ciclo 

anterior 

Processo mais em longo prazo 

Projeto pode ser dividido em fases 

O sucesso é medido principalmente pela 

satisfação do cliente 

Sucesso é medido principalmente ao atingir as 

metas do projeto para tempo, custo e escopo... 

Resultados incrementais tem valor e podem ser 

usados pelos clientes (promovidos à produção) 

Usuários não podem normalmente começar a usar 

os produtos até que o projeto seja completado 

(ex. ponte) 

 

Em resumo, Scrum é mais eficaz em situações onde há muitas variáveis desconhecidas, 

onde projetos são mais complexos e inicialmente difíceis de definir requisitos ou mesmo 

estimativas. 
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É melhor aplicar abordagens tradicionais quando as variáveis desconhecidas são menores, 

projetos são menos complexos, mais fáceis de definir requisitos e estimativas logo no 

início do planejamento do projeto. 

Também se cautela a não implementar Scrum em organizações que ainda não estejam 

prontas para ele, ou seja: que não foram treinadas; se seu modo de atual de trabalho 

prejudique as funções e responsabilidades do Scrum; se os membros da equipe não 

estejam favoráveis a aprendê-lo.  

É comum a equipe ser treinada em Scrum e os gerentes não. Por isso, sugerimos a cautela 

de não começar a utilizar Scrum até que todas as funções tenham sido recebidas e 

treinamentos necessários sejam aplicados para todas essas funções e responsabilidades.  

Fatos e Ficção sobre Scrum 

Ficção Fato 

Desenvolvedores são livres para fazerem o que 

quiserem 

Desenvolvedores trabalham com uma estrutura 

produtiva e predefinida e o Scrum Master 

assegura com que todos sigam o Scrum. 

Scrum não usa qualquer papel e permite que a 

equipe comece a desenvolver imediatamente 

Existem certos passos a serem tomados durante 

o planejamento de cada projeto Scrum e o 

desenvolvimento somente começa depois que o 

Sprint Backlog foi definido 

Todos os requisitos (no formato de estórias) 

devem ser acordados antes que seja permitido 

que a equipe de desenvolvimento comece a 

trabalhar no produto 

A Equipe de desenvolvimento pode começar a 

trabalhar nas estórias iniciais assim que o Backlog 

do Produto estiver pronto 

Scrum é muito fácil de implementar, mesmo sem 

qualquer treinamento 

Usar Scrum é uma mudança grandiosa; pode 

parecer fácil de implementar Scrum comparado a 

outras metodologias de projetos, mas as pessoas 
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devem ter um bom entendimento de Scrum para 

serem capazes de gerenciar bem seus projetos 

Scrum é um conjunto de regras simples Scrum é um conjunto de regras em uma 

estrutura, somada a compatibilidade de cultura 

de trabalho e ética 

O Scrum Master é como um gerente de projetos Não há ninguém similar ao tradicional gerente de 

projetos em Scrum. O Scrum Master assegura 

que a estrutura de Scrum seja seguida 

Scrum não exige que se tenha um caso de negócio Deve haver uma razão justificável para gastar 

dinheiro de qualquer empresa e isso deve estar 

documentado. O Product Owner é responsável 

por garantir que existe uma razão factível para 

justificar o projeto e mantê-lo alinhado com essa 

razão 

Scrum permite que a equipe de desenvolvimento 

decida o que será entregue 

A equipe somente decide como entregar, é 

responsabilidade do Product Owner determinar 

o que será entregue 

O Project Owner é o gerente do projeto O Product Owner somente cria e mantém o 

Product Backlog, mas não gerencia o dia-a-dia 

das atividades da equipe 

Scrum nos informa tudo necessário para gerenciar 

projetos 

Scrum basicamente lida com a definição de 

entrega dos produtos. Muitos dos aspectos do 

negócio são realizados fora do Scrum 

O Product Owner é um representante do cliente O Product Owner é uma das pessoas da 

organização (organização encarregada de 

produzir o produto final do projeto; um 

contratante na maioria dos casos), e o ponto de 

contato com o cliente 
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Manifesto Ágil 

Considerando a metodologia, um grupo de desenvolvedores criou, em 2001, um 

manifesto que, desde essa data, tem sido considerado o centro de todos os métodos 

ágeis. E Scrum é uma das metodologias que implementam esse manifesto. 

Em resumo, o manifesto apresenta as seguintes afirmações: [e] 

Estamos descobrindo melhores meios de desenvolver programas enquanto 

criamos e ajudamos outros a desenvolverem. 

Através desse trabalho, viemos a valorizar: 
Indivíduos e Interações Ao invés de Processos e Ferramentas 

Software que funciona Ao invés de Documentação Extensiva 

Colaboração do Cliente Ao invés de Negociações de contrato 

Responder às mudanças Ao invés de Seguir um plano 
 

Isso significa que, embora exista valor nos itens da direita, damos mais valor aos itens da 

esquerda. 

 

 Estrutura Scrum 

A estrutura Scrum implementa os pontos mais importantes definidos no manifesto Ágil: 

• Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramenta 

• Software que funciona ao invés de documentação extensiva 

• Colaboração com o cliente ao invés de negociações de contrato 

• Responder as mudanças ao invés de seguir o plano 

A estrutura de Scrum é bastante simples. Define somente algumas guias gerais com 

somente algumas regras, funções, artefatos e eventos. Apesar disso, cada um desses 
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componentes é importante, serve um propósito específico e essencial para o sucesso de 

seu uso. 

Os componentes principais da estrutura de Scrum são: 

• As três funções: Scrum Master, Product Owner e Equipe Scrum 

• Um Backlog priorizado que contém todos os requisitos dos usuários finais e de 

Sprint 

• Eventos Scrum: Planejamento Sprint, Scrum Diário, Revisão da Sprint e 

Retrospectiva da Sprint 

Importante em todos os projetos de Scrum são a auto-organização e comunicação entre 

os integrantes da equipe. Não existe mais um gerente de projetos no sentido clássico. A 

estrutura Scrum de Scrum Master e Product Owner compartilham esta responsabilidade. 

No entanto, no final é a equipe que decide o que e quanto trabalho poderá ser entregue 

em cada iteração (Sprint). 

Outro aspecto central dentro da estrutura Scrum é a melhoria contínua: inspecionar e 

adaptar. As equipes Scrum tem que inspecionar e avaliar frequentemente os artefatos 

criados e seus processos para que possam adaptá-los e otimizá-los. Em meio a essas 

inspeções e adaptações a equipe irá otimizar os resultados, aumentar a previsibilidade e 

minimizar o risco geral do projeto. 

A estrutura Scrum almeja lidar com o fato que os requisitos provavelmente irão mudar 

rapidamente ou talvez não sejam conhecidos totalmente no início do projeto. Os 

requisitos mais detalhados são somente definidos quando estão prestes a serem 

implementados. Em Scrum, mudanças e otimizações do produtos, requisitos e processos 

são parte integral do ciclo de engenharia. 

Outra parte fundamental da estrutura Scrum é a comunicação. O Product Owner trabalha 

de perto com a equipe Scrum para identificar e priorizar funcionalidades. Essas 

funcionalidades são escritas em estórias de usuário (user stories) e armazenadas no 
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Backlog do Produto. O Backlog do produto consiste em tudo que precisa ser feito para 

que o sistema de software seja entregue funcionando. 

A equipe Scrum tem autoridade para selecionar somente as user stories que tem certeza 

que podem terminar durante as 2-4 semanas da Sprint. É permitido à equipe Scrum que 

se comprometa com suas próprias metas e trabalho que poderão completar com o melhor 

desempenho possível. 

O Scrum Master é outra função importante da estrutura Scrum pois funciona como um 

mestre-servo junto à equipe Scrum. As tarefas deste são para garantir que a equipe Scrum 

compreenda como se opera Scrum, e para proteger a equipe Scrum de interrupções 

externas e para remover impedimentos que atrasem a equipe em alcançar sua 

produtividade máxima. 

A estrutura Scrum é melhor usada em projetos menores, de uma equipe somente. Mas 

com a introdução de mais papéis como o “Product Owner Chefe” funciona em maiores / 

múltiplas equipes ou em projetos distribuídos. 

Funções Scrum 

Dentro da Estrutura Scrum temos as seguintes funções: 

• A equipe Scrum 

• O Scrum Master 

• O Product Owner Scrum (ou PO) 

Cada uma dessas funções tem um número de responsabilidades definidas, interagem de 

perto com os outros integrantes e contribuem para o sucesso do projeto somente se 

cumprirem suas responsabilidades. 
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Scrum Product Owner 

O Product Owner tem função central dentro da estrutura Scrum. A maioria das 

responsabilidades do gerente de produtos clássico e do gerente de projetos se combinam 

em uma função única. 

Ele representa o usuário final e/ou os Stakeholders e é responsável por maximizar o valor 

do produto ao garantir que o trabalho correto é feito e no tempo certo. 

Como consequência, o Product Owner tem que trabalhar muito próximo à Equipe Scrum 

e coordena suas atividades por toda vida do projeto. A ninguém mais é permitido indicar 

as prioridades de trabalho para a equipe Scrum. 

O Product Owner tem várias responsabilidades: 

• Gerenciar o Product Backlog (Backlog do Produto) 

• Gerenciar os lançamentos 

• Gerenciar os Stakeholders (envolvidos/interessados) 

• Trabalhar de perto à Equipe Scrum 

Claro que o Product Owner pode delegar certas atividades (como fisicamente manter o 

Backlog do Produto), mas no final ele continua o responsável. 

Gerenciando o Backlog do Produto 

Como já dito, o Product Owner é a única pessoa que pode gerenciar o conteúdo do 

Backlog do Produto. Isso significa que ele: 

• Cria, mantém e claramente descreve os itens do Backlog do Produto 

• Prioriza os itens da melhor forma para cumprir as metas e missão 

• Garante que a Equipe Scrum entenda os itens do Backlog do Produto 
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Gerenciando Lançamentos 

O Product Owner é responsável por alcançar as metas do projeto. Ele cria e mantém o 

plano de lançamentos e decide sobre entregas, funcionalidades e custo do projeto. 

Ele gerencia a equipe Scrum criando e priorizando os itens apropriados do Backlog. 

Gerenciamento de Stakeholders (interessados) 

Stakeholders externos não devem se comunicar diretamente com a equipe Scrum. Ao 

invés disso, o Product Owner pode coletar e discutir as funcionalidades requeridas com os 

diferentes Stakeholders (clientes, marketing, serviços, etc.). Esses requisitos são 

combinados e filtrados antes de serem dados à equipe na forma de itens priorizados do 

Backlog. 

Trabalhando de perto à Equipe Scrum 

Para ter sucesso no projeto é importante que o Product Owner e Equipe Scrum trabalhem 

juntos e bem próximos. Ele é responsável que todos na equipe entenda o que é requerido. 

O Product Owner também é responsável por verificar e aceitar os resultados da Sprint 

durante a reunião de revisão da Sprint. 

Equipe Scrum 

Na estrutura Scrum todo o trabalho entregue ao cliente é feito por equipes Scrum. Uma 

equipe Scrum é um grupo de indivíduos trabalhando juntos para entregar os requisitos e 

funcionalidades em incrementos do produto. 

Para trabalharem eficazmente é importante que cada membro da Equipe: 

• Siga uma meta em comum 
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• Siga as mesmas normas e regras 

• Demonstrem respeito uns com os outros 

Ao criar uma nova equipe Scrum é sempre bom lembrar que nenhuma equipe irá entregar 

com o melhor desempenho possível logo no início.  Depois de organizar a equipe ela tem 

que completar certas fases descritas no Modelo de Tuckman: Formação, Confronto, 

Normatização, Atuação e Dissolução. 

 

1. Forming (Formação): Identificação das metas. Caracterizada por um grande entusiasmo 

e baixos níveis de competências. Nesta etapa ocorre a formação do grupo, são as 

condições necessárias para que um indivíduo se integre ao grupo: compartilhar metas, 

tarefas e abordagens no trabalho, se identificar com os outros indivíduos e se sentir parte 

do grupo. Segundo Tuckman (1965), durante a formação o papel do líder é importante 

para estabelecimento de relações de dependência com o líder, com o grupo e com normas 

Formação

Confronto

NormatizaçãoAtuação

Dissolução
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preexistentes; pode-se dizer que a orientação, ensaios e dependências constituem o 

processo de formação do grupo. 

2. Storming (Confronto): Definição das responsabilidades de cada membro. Caracterizada 

por baixo entusiasmo e níveis de competências. Nesta etapa pouco trabalho é realizado, 

já que as metas estão definidas, porém os papéis e responsabilidades de cada membro 

do grupo ainda não, surgindo assim vários conflitos até estas definições. 

3. Norming (Normatização): Definição do processo de trabalho. Caracterizada por 

aumento de entusiasmo e níveis de competências, aqui o grupo começa a ganhar sua 

identidade. Aqui existem menos conflitos, já que os membros se conhecem melhor e 

respeitam suas habilidades. A atuação do líder é essencial para a definição do processo de 

trabalho e formas de realizar as tarefas. Os processos devem ser adequados aos papéis, 

anteriormente definidos de acordo com as habilidades de cada um e das metas que 

originaram o grupo. 

4. Performing (Atuação): Alta produtividade, execução e melhoria do processo. 

Caracterizada por entusiasmo e níveis de competências altos. Os membros do grupo já 

entraram em acordo com as metas, processos, papéis, responsabilidades e estilo de 

trabalho. A necessidade de supervisão é pequena, porque o grupo já consegue produzir 

e reagir às mudanças por conta própria. A geração de acordos é fruto da confiança, 

resultando em membros altamente motivados para o trabalho aliado a uma produtividade 

alta, e juntamente com a cooperação. As regras do grupo estão mais flexíveis e funcionais, 

a identidade está muito bem definida, há sentimento de orgulho em pertencer ao grupo 

e lealdade entre os membros. 

5. Adjourning (Dissolução): Fim do processo. Caracterizada pela finalização do processo, 

seja pela conclusão da tarefa ou desistência do grupo. Este estágio é marcado pelo 

reconhecimento do grupo com as tarefas e separação dos indivíduos. 
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Normalmente demora cerca de 3 Sprints para que a equipe amadureça suficiente e alcance 

o nível de alta produtividade. Ao chegar a esse nível, a equipe é capaz de entregar 

resultados de forma previsível. [g] 

Características de uma equipe Scrum 

Equipes Scrum sempre têm as seguintes características: 

• Compartilham as mesmas normas e regras 

• Toda equipe é responsável pela entrega 

• A equipe tem autoridade 

• Trabalha com toda autonomia possível 

• A equipe se auto organiza 

• As habilidades da equipe são equilibradas 

• A equipe é pequena e não tem nenhuma subequipe 

• As pessoas dentro da equipe trabalham integralmente para sua equipe 

• Membros da equipe trabalham no mesmo local físico 

Regras e Normas 

As necessidades e clima definem algumas das normas que a equipe seque, mas algumas 

delas são desenvolvidas durante a fase de normatização. Esse grupo de regras é muito 

importante. De outra forma a equipe acaba desperdiçando tempo valioso enquanto aplica 

sistemas de valores e regras diferentes. Alguns exemplos de normas e regras são: 

• Tempo e local do Scrum Diário 

• A Definição de “Pronto” usada para decidir se o trabalho foi completado ou não 

• Guias de codificação 

• Ferramentas a serem usadas 
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Responsabilidade  

Toda a equipe Scrum é responsável por entregar no tempo determinado o que foi 

prometido e com a qualidade esperada. Um bom resultado ou um fracasso nunca é 

atribuído a somente um membro da equipe, mas sempre ao resultado da Equipe Scrum. 

Autoridade e Auto-Organização 

A equipe tem autoridade para definir: 

• O que se comprometerá a entregar ao final da Sprint 

• Como os resultados devem ser particionados em tarefas 

• Quem irá cumprir cada tarefa e em qual ordem 

Somente a equipe Scrum tem autoridade para decidir esses pontos e irá trabalhar com a 

melhor motivação e desempenho possível. 

Habilidades equilibradas 

Membros da equipe com certeza terão especialidades e focos diferentes. No entanto, para 

alcançar o melhor desempenho possível o melhor é ter habilidades equilibradas. Somente 

então a equipe será capaz de lidar com os desafios dinâmicos e agir com maior autonomia 

possível. 

Embora a equipe seja multidisciplinar (desenvolvedores, testadores, arquitetos, etc.), a 

meta é dar a todos o conhecimento de todas as especializações a fim de permitir que 

qualquer membro da equipe seja capaz de concluir o trabalho de qualquer outro membro. 

Exemplo, desenvolvedor seja capaz de escrever testes, etc. 



SCRUM MASTER  PÁGINA 32 DE 87 

 

Como consequência, na equipe não há diferenciação entre “testador” e “arquiteto”, todos 

compartilham o mesmo título de “Membro da Equipe Scrum” mesmo que sua 

especialização principal não seja desenvolver código de produção. 

Tamanho da Equipe 

Equipes Scrum são pequenas. O ideal é entre 7 e 9 membros. 

Mais que 9 membros a comunicação se torna difícil. Equipes maiores devem ser divididas 

em múltiplas equipes Scrum. As equipes Scrum devem ser coordenadas e devem se 

comunicar umas com as outras, mas trabalham independentemente.  

Localização 

Para minimizar problemas de comunicação cada Equipe Scrum deve estar alocada no 

mesmo local físico. Se o trabalho tiver que ser completado de localizações diferentes, 

equipes Scrum independentes devem ser criadas. 

Responsabilidade da Equipe Scrum 

A equipe Scrum e cada membro da equipe tem certas responsabilidades a serem 

cumpridas: 

• Abstrair os requisitos em tarefas, estimá-las e distribuí-las. Ou seja, a equipe é 

responsável por criar o Sprint Backlog. 

• Realizar a reunião de Scrum Diário 

• Garantir que um produto completo (com base na meta do Sprint) seja entregue 

• Atualizar o estado do projeto e esforço remanescente para suas tarefas e permitir 

a criação de um diagrama de Burndown do Sprint. 
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O Scrum Master 

Em geral o trabalho do Scrum Master é garantir que a equipe Scrum siga a metodologia 

Scrum, suas práticas e regras. 

O Scrum Master faz parte da equipe Scrum e atua como um líder-servo da equipe. Em 

princípio, este pode ser um trabalho de tempo integral forçando o Scrum Master a não 

contribuir diretamente com os resultados da Sprint. Com o passar do tempo, após algumas 

Sprints os processos irão se solidificar e o fardo do Scrum Master irá diminuir e o mesmo 

poderá contribuir diretamente para a Meta da Sprint. 

Sendo crucial a confiança entre a equipe e o Scrum Master, é ideal que a equipe escolha 

o Scrum Master. No entanto, é muito mais comum que a gerência escolha o mesmo. Para 

que o Scrum Master consiga a confiança do resto da equipe é importante que o mesmo 

não tenha nenhuma superioridade autoritária sobre o resto da equipe. De outra forma, a 

comunicação aberta e decisões terão deficiência. 

Responsabilidades do Scrum Master 

O Scrum Master tem várias responsabilidades importantes: 

• Proteger a equipe de pedidos e interrupções externas 

• Atuar como um agente de mudanças e adaptar os processos para maximizar a 

produtividade da equipe 

• Guiar a equipe Scrum 

• Remover impedimentos da equipe 

• Garantir a comunicação eficiente entre a equipe e o Product Owner 

• Ser facilitador de vários eventos Scrum 

Para ser eficiente, algumas habilidades são úteis: 
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• Moderação 

• Coaching (Guia/Treinador) 

• Conhecimento de Desenvolvimento 

Protegendo a equipe e Removendo Impedimentos 

Uma das responsabilidades do Scrum Master é proteger a equipe de “pedidos urgentes”. 

Clientes, Gerentes ou mesmo o Product Owner podem tentar incluir funcionalidades, 

requisitos ou tarefas não planejadas, novas ou mesmo impedimentos para membros da 

equipe ou para toda a equipe. No entanto, um dos aspectos mais fundamentais do Scrum 

é que todos os entregáveis e pacotes de trabalho são conhecidos pela equipe Scrum antes 

do início da Sprint e a equipe é capaz de trabalhar 100% nesses entregáveis. O trabalho 

do Scrum Master é discutir tais pedidos e propor uma data posterior (ex. próxima Sprint) 

ou cancelar a Sprint atual e recomeçar. 

Os membros da equipe devem se concentrar somente em desenvolver o valor esperado 

ao completar funcionalidades entregáveis. O Scrum Master auxilia removendo 

impedimentos que bloqueiem ou atrasem esse desenvolvimento. Exemplos disso incluem 

organizar reuniões, esclarecer questões ou cumprir tarefas de suporte. 

Agente de Mudanças 

Umas das características mais importantes da estrutura Scrum é a melhoria contínuo 

através de inspeção e adaptação. O Scrum Master facilita e modera a reunião de 

Retrospectiva Scrum e sua tarefa é promover mudanças se deficiências forem encontradas. 
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Facilitador de Eventos Scrum 

A Estrutura Scrum define várias reuniões que tem que ser organizadas e mediadas pelo 

Scrum Master: 

• Reunião de Planejamento de Sprint 

• Reunião de Scrum Diário 

• Reunião de Revisão de Sprint 

• Reunião de Retrospectiva de Sprint 

Artefatos Scrum 

Backlog do Produto 

A definição mais simples do Backlog do produto é uma lista com tudo que o projeto 

precisa. Essa lista substitui os artefatos tradicionais de especificação e requisitos. Esses 

itens podem ter certa natureza técnica e podem até serem centralizados no usuário final, 

na forma de estórias de usuário (user stories). O dono do Backlog do Produto é o Product 

Owner. O Scrum Master, a equipe Scrum e outros Stakeholders podem contribuir para 

definir uma lista completa de tarefas para os itens do Backlog do Produto. 

Outros artefatos podem ser usados pela equipe Scrum para facilitar a compreensão dos 

itens do Backlog do Produto, no entanto, esses artefatos não substituem o Backlog do 

Produto, seus detalhes ou conteúdo. 

O Product Owner usa o Backlog do Produto durante a reunião de planejamento da Sprint 

para descrever seus itens para a equipe. Então, a equipe Scrum determina quais itens 

podem completar durante a próxima Sprint. 

Um Backlog do Produto se diferencia de uma lista de tarefas: 
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• Cada item no Backlog do Produto é sempre um valor agregado ao cliente 

• Os itens do Backlog do Produto são priorizados e ordenados de acordo com sua 

prioridade 

• O nível de detalhes em cada item depende de sua posição dentro posição dentro 

do Backlog 

• Todos os itens são estimados 

• O Backlog do Produto é um documento “vivo” 

• Não há itens de ação, detalhes complexos ou tarefas no Backlog do Produto 

Somente itens que agregam valor 

Cada item no Backlog do Produto deve ter algum tipo de valor agregado. Itens sem 

qualquer valor agregado são desperdícios completos e não devem ser apresentados de 

maneira alguma. O Backlog do Produto pode incluir itens para exploração das 

necessidades do cliente e várias opções técnicas, uma descrição de ambos requisitos 

funcionais e não funcionais, trabalho necessário para lançamento do produto, e outros 

itens tais como definição do ambiente e correção de defeitos. Algumas tarefas 

relacionadas podem não agregar nenhum valor direto à funcionalidade, no entanto 

agregam valor ao aumentar a qualidade ou reduzir incidentes em longo prazo. 

Documento Vivo 

O Backlog do Produto muda durante o projeto. Se necessário, novos requisitos são 

adicionados e requisitos existentes são modificados, definidos em maiores detalhes ou 

mesmo removidos. Requisitos não se tornam imutáveis no início do projeto como em 

outras metodologias tradicionais. Ao invés disso, o Backlog do Produto evolui e se 

desenvolve iterativamente, junto com o software resultante. Essa abordagem maximiza o 

valor agregado ao cliente e minimiza o esforço de desenvolvimento. 
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Diferentes níveis de detalhe 

Os requisitos do Backlog do Produto têm granularidade particular. Somente os requisitos 

que serão implementados durante uma das próximas Sprints são definidos em maiores 

detalhes e todo o resto com granularidade mais grosseira. A razão para isso se deve ao 

fato de que os requisitos mudam conforme o projeto progride e não faz sentido investir 

muito tempo em especificações passíveis de mudanças antes que estejam prestes a serem 

implementadas. 

Nada de Tarefas 

O Backlog do Produto não deve conter nenhuma informação detalhada de requisito. É 

ideal que os requisitos finais sejam definidos junto com os clientes durante a Sprint. 

Divisão e distribuição desses requisitos é responsabilidades da Equipe Scrum. 

O Backlog do Produto é Ordenado 

Todos os itens são priorizados e ordenados. O Product Owner, com auxílio da Equipe 

Scrum, prioriza os itens. Valor agregado, Custo e Risco são os fatores mais comuns para a 

priorização. Com essa priorização o Product Owner decide quais itens devem ser 

concluídos em seguida. 

Todos os itens são estimados 

Os itens no Backlog do Produto têm que ser estimados de acordo com a definição 

determinada. (Exemplo: Story Points). A estimativa pode ser usada para priorizar itens do 

Backlog e planejar lançamentos. 



SCRUM MASTER  PÁGINA 38 DE 87 

 

User Stories (Estórias de Usuário) 

Os itens do Backlog do Produto são geralmente escritos na forma de Estórias de Usuário. 

Uma Estória conta brevemente sobre alguém usando o produto. Contém um nome, uma 

breve narrativa, um critério de aceite e condições para que a estória seja completada. A 

vantagem de estórias de usuário são que focam exatamente no que o usuário precisa/quer 

sem entrar em detalhes de como fazê-lo. 

Há diferentes recomendações de como definir estórias de usuário. Segue um modelo: 

Como um [ator], Eu [quero/preciso] [ação] para que [conquista] 

Ou, numa versão mais curta: 

Como um [ator], Eu [quero/preciso] [conquista] 

Ator: o ‘dono’ da estória. Frequentemente um usuário, mas é recomendado que seja mais 

específico. Ao usar atores específicos (ex. Administrador, Cliente Logado, Visitante não 

Autenticado) é mais fácil entender e definir o contexto da estória do usuário. 

Ação: O que o ator quer fazer. É uma ação mandatória que seja prefixada com “precisa” 

ou “quer”. 

Conquista: O que o ator pretende conquistar ou completar ao desempenhar a ação. Esse 

é o resultado esperado da ação, vista da perspectiva do ator. 

Estimativas de Esforço 

Todos os itens do Backlog do produto têm uma estimativa que permite o Product Owner 

priorizar os itens e planejar os lançamentos. Isso significa que o Product Owner necessita 

de avaliações honestas sobre a dificuldade do trabalho a ser feito. Apesar disso, é 

recomendado que o Product Owner não participe da estimativa para evitar pressionar 

(intencionalmente ou não) a Equipe Scrum. 
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A estrutura Scrum não prescreve um modo único de estimar o esforço. No entanto, dentro 

da estrutura Scrum a estimativa não é normalmente feita em termos de tempo – uma 

métrica mais abstrata de quantificação de esforço é usada. As estimativas mais comuns 

usadas incluem tamanhos entre 1 e 10, tamanhos de camisetas (PP, P, M, G, GG, GGG) ou 

a sequência Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21,34, etc.). 

O importante é que a equipe compartilhe um entendimento comum com a escala que 

usam, para que cada membro da equipe se sinta confortável ao usá-la. 

Planning Poker® / Poker Scrum 

Um método usado frequentemente durante o processo de estimativas é o jogo de 

Planning Poker® (também chamado de Poker Scrum). Ao usar o Planning Poker®, 

influencias entre participantes são minimizados e resultando em uma estimativa mais 

precisa. 

Para se jogar Planning Poker® os seguintes são necessários: 

• A lista de funcionalidades a serem estimadas 

• Um baralho de cartas numeradas 

Um típico baralho contém a sequência Fibonacci incluído o zero: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55, 89; outras progressões similares também são possíveis. A razão para usar a sequência 

Fibonacci é refletir a incerteza em estimar itens grandes. Uma estimativa grande 

geralmente significa que a estória não está bem compreendida em detalhes ou deveria 

ser dividida em estórias menores. Estórias menores podem ser estimadas em maiores 

detalhes. Seria um desperdício de tempo discutir se é 19, 20, ou 25; A estória é 

simplesmente (muito) grande. 

O jogo pode ser jogado seguindo os seguintes passos: 
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• O Product Owner apresenta a estória a ser estimada. A equipe Scrum faz perguntas 

e o Product Owner explica em mais detalhes. Se muitas estórias precisam ser 

estimadas, uma caixa de tempo (ex. somente um minuto por explicação) pode ser 

especificada. Se a restrição de tempo for alcançada e a Equipe Scrum ainda não 

entendeu a estória então é sinal de que a estória precisa ser reescrita. 

• Cada membro da Equipe Scrum escolhe secretamente a carta representando sua 

estimativa. 

• Depois que todos escolherem uma carta, todas as seleções são reveladas. 

• Indivíduos com estimativas altas ou baixas explicam suas estimativas. 

• O jogo se repete até que todas as estórias estejam estimadas. 

• Se a discrepância numérica das estimativas for muito grande, possivelmente a 

estória não tenha sido completamente compreendida. 

• O ideal é que todos escolham estimativas iguais ou similares, sendo priorizado o 

valor numérico da estimativa com maior repetição escolhida (ex. 5 membros da 

equipe escolheram 3, e 2 membros da equipe escolheram 1, a estimativa usada 

será a maioria, ou seja, 3) 

Definição de Pronto 

Convenção entre a Equipe Scrum, Scrum Master e Product Owner que determina as 

validações necessárias para que cada estória esteja completa, possivelmente inclui design, 

implementação, testes, documentação e lançamento para cada item do Backlog do 

Produto. 

Para que se decida quando uma atividade do Sprint Backlog foi completada, a “Definição 

de Pronto” (DP) é usada. É uma lista de verificação completa com as atividades necessárias 

para garantirem que somente as funcionalidades realmente completadas são entregues, 

não somente em termos de funcionalidade, mas também de qualidade. A Definição de 
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Pronto pode variar de uma Equipe Scrum para outra, mas deve ser consistente dentro da 

Equipe. 

Podem haver “Definições de Pronto” diferentes em vários níveis: 

• DP para um item do Backlog do Produto (ex. escrevendo código, testes e toda 

documentação necessária) 

• DP para uma Sprint (ex. instalação do novo sistema demo para revisão) 

• DP para lançamentos (ex. redigir notas de lançamento) 

Gráfico Burndown 

O gráfico de Burndown Scrum é uma ferramenta de medição visual que mostra o trabalho 

completado diariamente em comparação ao ritmo projetado para o lançamento atual do 

projeto. Seu propósito é permitir que o projeto permaneça dentro do planejado e que o 

lançamento fique dentro da agenda pretendida. 

Dica: mudar cores para facilitar leitura entre estimado e real 
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Gráfico simples de Burndown de Backlog do Produto 

O ritmo do progresso de uma equipe Scrum é chamada de “velocidade”. Essa, expressa a 

quantidade de estórias ou pontos que foram completados por iteração. Uma regra 

importante para calcular a velocidade é que somente são contadas as estórias que forem 

completadas ao final da iteração. A contagem de trabalho parcialmente entregue (ex. 

somente código sem testes) é estritamente proibida. 

Depois de algumas Sprints a velocidade de uma Equipe Scrum certamente será previsível 

e permitirá uma estimativa mais precisa sobre o tempo necessário até que todos os itens 

do Backlog do Produto sejam completados. Se a velocidade da Equipe Scrum é de 30 

estórias/sprint e o total de trabalho restante é 155, poderemos prever que serão 

necessárias 6 Sprints para completar todas as estórias do Backlog. 

Apesar de tudo isso, os itens do Backlog do Produto irão mudar durante a duração do 

projeto. Novas estórias serão adicionadas e outras estórias serão mudadas ou até 

removidas. No gráfico de Burndown simples a velocidade da Equipe Scrum e as mudanças 

de escopo não podem ser distinguidas. Para refletir isso, outros tipos de diagramas são 

usados.  
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Separando Velocidade de Alterações de Escopo 

 
Aqui o é usado um gráfico de barras invés de linhas. O tamanho de cada barra representa 

a quantidade de trabalho pendente e alterações (adições) na Sprint ou projeto. A 

velocidade da equipe é a subtração do número de completadas anteriormente pelo 

número de mudanças ocorridas durante a Sprint ou Sprints. 

Para ser ainda mais refinado, podemos incluir a taxa de mudanças em razão ao trabalho 

total. No entanto temos que ter precaução ao usar esse modelo pois a taxa de mudanças 

pode ser muito alta no começo do projeto e deve cair ao fim do mesmo. 
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Gráfico Burndown com previsão 

Sprint Backlog 

Dentro do Sprint Backlog estão todas as atividades requeridas para completar os itens 

comprometidos e listados no Backlog do Produto. Todos os itens devem ser estimados na 

base de horas por pessoa para que o progresso e esforço pendentes sejam 

acompanhados. 

O Sprint Backlog é um artefato vivo e deve ser atualizado diariamente. Se um membro da 

Equipe começar a trabalhar em alguma atividade, seu nome deve ser gravado nessa tarefa 

do Backlog. Todos da Equipe são responsáveis pelos itens do Backlog da Sprint e estão 

comprometidos em entregá-los ao final da Sprint, de acordo com a Definição de Pronto, 

também definida pela Equipe, em conjunto com o Scrum Master e Product Owner. Novas 

atividades podem ser adicionadas ao Sprint Backlog durante a Sprint. Ao final do dia todos 

os esforços remanescentes devem ser atualizados e isso irá definir quanto trabalho ainda 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pendentes Mudanças Velocidade



SCRUM MASTER  PÁGINA 45 DE 87 

 

falta até que a Meta da Sprint seja alcançada. A “Definição de Pronto” (abaixo, Definição 

de Pronto, p. 40 e 57) é usada para decidir quais itens estão prontos ou não. 

O Sprint Backlog pode ser mantido eletronicamente em uma planilha de Excel ou em 

cartões de um quadro ou em ferramentas digitais como Team Foundation Server. O último 

tem mais vantagens (transparência e fácil acesso) mas também adiciona certa 

complexidade se a Equipe Scrum estiver distribuída em múltiplos lugares físicos (assunto 

discutido posteriormente). A figura abaixo mostra um exemplo de como tal quadro pode 

ser organizado. A estrutura deve se adaptar para refletir as necessidades do projeto. 

Item do Backlog do 

Produto 

Tarefas Tarefas em 

Andamento 

Tarefas Completadas 

    

    

    

 

Um ponto importante é que os itens do Sprint Backlog não devem ser mudados depois 

que uma Sprint foi iniciada e seus planos definidos. A Meta da Sprint (discutido mais 

adiante) não deve ser mudada tampouco. O Product Owner e a Equipe podem tentar 

esclarecer e renegociar o escopo conforme for aprendido sobre os itens a serem 

entregues, mas não devem mudar o Sprint Backlog.  Mesmo a composição da Equipe de 
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Desenvolvimento não deve mudar durante uma Sprint. Essas restrições foram definidas 

para manter o foco e finalizar tarefas. 

Burndown do Sprint Backlog 

O relatório de Burndown da Sprint mostra o progresso durante a Sprint em direção à meta 

da Sprint. Provê transparência ao desempenho atual (taxa de Burndown) e permite estimar 

facilmente se a meta da Sprint pode ser atingida em tempo ou se a equipe deve encontrar 

recursos adicionais para aumentar a velocidade de trabalho nas tarefas restantes. 

O Backlog inicial define o ponto de partida para os esforços necessários. Esses esforços de 

todas as atividades são coletados diariamente e adicionadas ao gráfico. No começo, 

frequentemente o desempenho não é tão bom quanto o desempenho previsto como 

ideal. Isso ocorre como consequência de estimativas incorretas ou impedimentos que 

devem ser removidos para que se alcance a velocidade total. 
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Backlog de Lançamento 

A meta de um lançamento qualquer é entregar um subgrupo do Backlog do produto, e 

esse subgrupo de chama Backlog de Lançamento. Depois de identificar quais estórias 

estarão em um lançamento específico, essas estórias se tornam parte do Backlog de 

lançamento.  

Essas estórias são então priorizadas pela equipe de desenvolvimento, que estimam a 

quantidade de tempo necessária para completar cada item. 

Esse Backlog de Lançamento é o planejamento do que será entregue no próximo 

lançamento, tipicamente no horizonte entre três a seis meses. Presume-se que deva conter 

os mesmos tipos de itens que o Backlog do Produto. 

No entanto, deve-se evitar planejamentos de lançamentos devido às incertezas inerentes 

ao planejamento em longo prazo. Preferivelmente, usa-se a velocidade (Burndown) para 

criar uma projeção mais realista do que será entregue no próximo lançamento (vide 

Gráfico Burndown). [o] 

Eventos Scrum 

Sprint 

Na estrutura Scrum todas as atividades necessárias para a implementação dos itens do 

Backlog do Produto são desempenhadas dentro de uma Sprint (também chamada 

iteração). Sprints são sempre curtas: normalmente entre 2 a 4 semanas. 

Cada Sprint segue um processo definido, como abaixo:  

 



SCRUM MASTER  PÁGINA 48 DE 87 

 

O Processo Sprint 

Cada Sprint começa com duas sessões de planejamento para definirem o conteúdo da 

Sprint: a reunião O QUE, e a reunião COMO. A combinação dessas duas reuniões também 

é conhecida como Reunião de Planejamento da Sprint. Na reunião O QUE a Equipe Scrum 

se compromete as estórias do Backlog do Produto e usa a reunião de COMO para dividir 

essas estórias em tarefas menores e concretas. Então as implementações começam. 

Ao final da Sprint uma reunião de Revisão da Sprint é conduzida afim de que o Product 

Owner possa verificar se todos os itens foram completados e implementados 

corretamente. Além disso, a Retrospectiva da Sprint é conduzida para verificar e melhorar 

os processos de execução do projeto: O que foi bom durante a Sprint, o que deve 

continuar como está e o que deve ser melhorado. 

Durante a Sprint uma reunião curta chamada Scrum Diário (ou Reunião de Pé) é feita para 

atualizar os estados de cada item e para ajudar a auto-organização da equipe. 

Atualizar Backlog do 
Produto

Sessão de 
Planejamento da 

Sprint

Scrum Diário

Sessão de Revisão 
da Sprint

Produto 
Potencialmente 

Entregável

Retrospectiva da 
Sprint

Requisitos 

dos Stakeholders 

Lançamento 
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Cada item (estória) no Backlog do Produto deve normalmente ser desenvolvido 

(completado) em uma única Sprint, tornando esse item mais fácil de se gerenciar. O 

Product Owner e a Equipe selecionam um número de itens (que já foram previamente 

priorizados pelo Product Owner) e tem como alvo deixarem esses itens 100% “Prontos”. 

Devem estar totalmente “Prontos” quando a Sprint terminar, e criar um incremento. Um 

incremento é a soma de todos os itens concluídos durante a Sprint e todas as Sprint 

anteriores. 

 

Reunião de Planejamento de Sprint 

Cada Sprint e cada Reunião de Planejamento da Sprint começam com a reunião do O QUE. 

A meta para essas sessões é definir um Backlog da Sprint realístico que contenha todos 

os itens que possam ser completamente implementados até o final da Sprint. Essa reunião 

dura 8 horas para cada 4 semanas de Sprint. 

Preparação 

• Para uma reunião de O QUE de sucesso, certos preparativos são necessários: 

• O Product Owner define a Meta da Sprint 

• Com base na meta os itens relevantes do Backlog do Produto são escolhidos pelo 

Product Owner 

• Os itens são atualizados e divididos em estórias menores para que sejam 

completadas durante uma Sprint 

• Os itens são estimados e priorizados 

• A equipe define sua capacidade para a Sprint  
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Meta da Sprint 

O Product Owner define a meta da Sprint. Essa meta é uma curta descrição do que a 

Sprint irá tentar alcançar e o que deve ser realista e compreensível a todos. A meta 

não deve mudar durante a Sprint. O Product Owner e a Equipe podem esclarecer itens 

e ajustar atividades e tarefas, mas a meta, assim como o Sprint Backlog não devem ser 

mudados. 

Capacidade da Equipe 

A capacidade total da Equipe Scrum pode mudar de uma Sprint para outra. Para que 

os comprometimentos sejam realistas é necessário saber a capacidade total da equipe 

para a próxima Sprint considerando férias, feriados, esforços das reuniões de Sprint e 

tempo necessário para completar outras atividades durante a Sprint. 

A sessão de Reunião 

Durante a sessão o Product Owner apresenta a Meta da Sprint e discute sobre a mesma 

com a equipe. Depois disso, a Equipe Scrum itera por todos os itens do Backlog do 

Produto que sejam relevantes e se compromete com aquelas que pensa serem capazes 

de completar durante a Sprint. A decisão deve ser baseada na capacidade e 

compreensão disponíveis sobre os itens. 

Ao final da sessão a lista de todos os itens comprometidos do Backlog do Produto dão 

base para a reunião de COMO e do Backlog da Sprint. 
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A Reunião de COMO 

A meta da reunião de como é preencher o Backlog da Sprint identificando as tarefas 

necessárias a sempre completadas para a implementação dos itens do Backlog do 

Produto. Tarefas normalmente incluem atividades de design, implementação, testes e 

documentação. 

A reunião de COMO pode ser feita separadamente e depois da reunião de O QUE, ou 

mesmo durante a reunião de O QUE, após se comprometerem aos itens. Ou ambos. 

Depois de identificar as atividades necessárias estas são estimadas pela equipe. A base 

dessa estimativa deve ser horas por pessoa. A equipe deve decidir quanto deve irá 

demorar para completar tudo que for requerido afim de completar cada atividade. 

Scrum Diário 

A reunião de Scrum diário é curta e acontece todos os dias, de preferência no início do 

dia de trabalho. Cada membro da equipe que trabalha para completar uma tarefa da Sprint 

precisa participar. Durante a reunião, cada membro da equipe deve brevemente descrever 

respostas às seguintes três questões: 

• O que ele/ela completou desde a última reunião de Scrum Diário? 

• O que ele/ela irá completar até a próxima reunião de Scrum diário? 

• Quais são os impedimentos para que ele/ela complete suas tarefas? 

Todos os membros da equipe devem participar e devem estar de pé durante a reunião. O 

ideal é que as reuniões de Scrum Diário não durem mais que 15 minutos. Nenhuma dúvida 

ou problema mencionado durante a reunião são ignorados por falta de tempo. Esses 

problemas ou dúvidas devem ser registrados pelo Scrum Master e devem ser abordadas 

mais especificamente após a reunião. 
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Reunião de Revisão da Sprint 

Ao final de cada Sprint ocorre uma Reunião de Revisão da Sprint. Durant essa reunião a 

Equipe Scrum mostra quais itens do Backlog do Produto foram completados (de acordo 

com a definição de pronto) durante a Sprint. Isso deve ocorrer em forma de demonstração 

das novas funcionalidades. Essa reunião geralmente dura 4 horas para cada 4 semanas de 

Sprint. 

É importante notar que os itens do Backlog que não foram completados não devem ser 

demonstrados. De outra forma isso pode sugerir que os itens estejam completados. Ao 

invés disso os itens incompletos/remanescentes devem voltar ao Backlog do Produto, 

estimados novamente e completados em uma Sprint posterior. 

A Reunião de Revisão da Sprint deve ser informal. Não se aconselha uso de slides de 

PowerPoint® tampouco uso de muito tempo para preparação dessa apresentação. 

Durante a reunião o Product Owner inspeciona os itens de Backlog implementados e 

aceita a solução, ou adiciona novas estórias ao Backlog do Produto, para adaptar a 

funcionalidade. 

Participantes na reunião de revisão da Sprint geralmente incluem o Product Owner, a 

Equipe Scrum e o Scrum Master. Ocasionalmente a gerencia, clientes ou desenvolvedores 

de outros projetos podem participar. 

Reunião de Retrospectiva da Sprint 

Depois da reunião de Revisão da Sprint terminar, o Scrum Master e a Equipe Scrum se 

juntam para a Retrospectiva da Sprint. Nessa reunião todos os membros refletem sobre a 

última Sprint e avaliam três coisas: o que deu certo durante a Sprint; o que não deu certo; 

e o quais melhorias podem ser feitas na próxima Sprint. Essa reunião deve ter tempo 

limitado, geralmente 3 horas para cada 4 semanas de Sprint. 
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A retrospectiva da Sprint é parte integral do processo de “inspecionar e adaptar”. Sem 

essa reunião a equipe nunca será capaz de melhorar seu desempenho e não conseguirá 

focar na melhoria coletiva da equipe. Portanto, sugestões de ações de melhoria de 

desempenho devem ser disponibilizadas ao final da reunião. Toda a Equipe é responsável 

em definir o que deve ser adaptado e, em conjunto, de produzir as mudanças necessárias 

para o sucesso da Equipe. 

Mudanças de Cultura no ambiente de trabalho 

Pesquisas mostram que a maioria das equipes Ágeis relatam tensão entre o modo como 

a equipe opera e o modo como o resto da organização funciona. É possível tornar ágil 

toda uma organização? 

Em Ágil, o papel de gerente permite que aqueles que fazem o trabalho contribuam com 

todos seus talentos e capacidades para gerar o valor para os clientes e eliminar qualquer 

impedimento que pode estar no caminho. O gerente confia no julgamento e sabedoria 

daqueles que estão encarregados de estar em contato com os clientes para saberem que 

trabalho deve ser feito. O Gerente também confia no talento e capacidade daqueles que 

fazem o trabalho, para definirem como o trabalho deve ser feito. Ágil não é nem uma 

abordagem de cima-para-baixo, nem de baixo-para-cima, e sim de fora-para-dentro. O 

foco está em entregar valor ao cliente. O cliente, e não o gerente, é o chefe. 

O papel de gerente em gerenciamento tradicional é o oposto. A função gerencial é 

identificar o que precisa ser feito e dizer aos empregados o que fazer, e então assegurar 

que o empregado complete o trabalho de acordo com as instruções. O papel do 

empregado é seguir as direções dadas, confiando no julgamento e sabedoria do gerente 

para assegurar que o trabalho certo está sendo feito e do modo certo. A meta principal é 

fazer dinheiro para a empresa. O Gerente é o chefe. 
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Em organizações onde há uma crença fundamental na eficiência da abordagem de cima-

para-baixo “o gerente é o chefe” fica difícil implementar Ágil com eficiência. Há uma 

fricção contínua entre as diferentes metas e abordagens. Como resultado, quando a 

adoção do Ágil se limita ao nível da equipe, sofre risco de ser incompleta e disfuncional, 

produzindo pouca (ou nenhuma) melhora na organização. [l] [k] 

No entanto, a indústria de software teve tempo suficiente para amadurecer e solidificar os 

processos que são eficazes e promovem sucesso, visando resultados expressivos e a 

satisfação de todos os envolvidos. 

Em quase todos os projetos de sucesso, são notáveis as características similares de 

processos. A característica mais importante é que esses projetos implementaram 

processos ágeis em sua totalidade, respeitando seus preceitos e causando uma mudança 

completa na organização. 

Implementar a metodologia Scrum é uma questão cultural e não tecnológica. Em Scrum, 

as entregas são curtas, objetivas e rápidas. No entanto, não há planejamento em longo 

prazo, ou seja, não se sabe quais itens do Backlog do Produto, ou mesmo atividades 

relacionadas, serão completadas além da Sprint atual. Cada iteração ou Sprint é planejada 

em si mesma, com seus objetivos e metas, sucessivamente. Para quem está acostumado 

com processos burocráticos e paternalistas, que exigem vários documentos de aprovação 

- documentação, especificação, assinados por vários gerentes -, a ideia de deixar que a 

equipe de desenvolvimento decida o que será entregue é assustadora, porém, 

desenvolvimento de software não é igual a outros projetos e deve ser encarado de forma 

mais abstrata, mais criativa e artística. Criação de software, apesar de fundamentalmente 

lógica, é uma arte. 

Levando em consideração a estrutura de Scrum, como um processo delgado e fluído, 

torna-se extremamente necessário que esses paradigmas de caixa preta sejam 

desmistificados e superados. Somente dessa forma veremos o desenvolvimento 
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qualitativo e quantitativo das equipes de desenvolvimento e, consequentemente, dos 

projetos e entregas. 

Quem deve promover o uso de Scrum? 

Apesar de ser primordial o interesse da Equipe em fazer a transição para Scrum, a real 

mudança só pode ocorrer de modo eficaz se contar com o apoio e incentivo de 

Stakeholders que possuem influência de decisão na empresa, como um CEO (Chief 

Executive Officer) ou CIO (Chief Information Officer). No caso de projetos de Clientes, o 

Cliente deve compreender o valor de Scrum e perceber a diferença entre metodologias 

Ágeis em comparação com Cascata. 

Dessa forma a transição é feita de forma completa, sem pressões ou ajustes que levem a 

Equipe a trabalhar em qualquer implementação híbrida entre Scrum e Cascata. 

Quaisquer desvios em direção à Cascata descaracterizam completamente a estrutura 

Scrum e jamais devem ser permitidos. [m] 

O que se espera ao final das primeiras Sprints? 

Outro ponto importante a considerar é o fato que Scrum é uma estrutura que proporciona 

melhorias contínuas e, conforme a Equipe se torna cada vez mais proficiente em seus 

processos, um aumento do desempenho e qualidade será notado em cada iteração. No 

entanto, o processo de inspeção e adaptação pode ter suas fases de fracasso. Felizmente 

esses fracassos tem potencial de influenciar somente 2-4 semanas de trabalho, 

minimizando o desvio em longo prazo.  

Ao final da primeira Sprint é esperado que pelo menos alguns dos itens do Backlog do 

Produto estejam completados de acordo com os parâmetros da Definição de Pronto. 
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Scrum como Estrutura Empírica 

Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou empirismo. O 

empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões 

baseadas no que é conhecido. O Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental 

para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. 

Três pilares apoiam a implementação de controle de processo empírico: transparência, 

inspeção e adaptação. 

Transparência 

Aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos 

resultados. Esta transparência requer aspectos definidos por um padrão comum para os 

observadores compartilharem um mesmo entendimento do que está sendo visto. 

Por exemplo: 

• Uma linguagem comum referindo-se ao processo deve ser compartilhada por 

todos os participantes; Uma definição comum de “Pronto” deve ser compartilhada 

por aqueles que realizam o trabalho e por aqueles que aceitam o resultado do 

trabalho. 

Inspeção 

Os usuários Scrum devem, frequentemente, inspecionar os artefatos Scrum e o progresso 

em direção a detectar variações. Esta inspeção não deve, no entanto, ser tão frequente 

que atrapalhe a própria execução das tarefas. As inspeções são mais benéficas quando 

realizadas de forma diligente por inspetores especializados no trabalho a se verificar. 
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Adaptação 

Se um inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo desviou para fora 

dos limites aceitáveis, e que o produto resultado será inaceitável, o processo ou o material 

sendo produzido deve ser ajustado. O ajuste deve ser realizado o mais breve possível para 

minimizar mais desvios. 

Incrementos e Definição de Pronto 

Um incremento é a soma de todos os itens do Backlog do Produto ao final de uma Sprint. 

Cada incremento deve estar “Pronto”, e deve ser possível lançá-lo. O Product Owner pode 

lançar ou não certo incremento, mas o incremento deve ser candidato ao lançamento de 

qualquer forma. 

O número de estórias dentro do Backlog do Produto diminui a cada Sprint, e o número 

de funcionalidades em um incremento aumenta. 
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A Definição de “Pronto” 

Deve haver um entendimento compartilhado do que significa uma parte do trabalho estar 

“Pronta”. Essa definição de “Pronto” deve ser discutida e acordada pela Equipe Scrum no 

começo do projeto para que os futuros incrementos possam ser lançados. 

Quando múltiplas Equipes Scrum trabalham em um mesmo projeto, talvez não seja 

possível usar a mesma definição de “Pronto” para todas as Equipes, porque essas podem 

estar trabalhando em itens de natureza diferentes. Nesse caso, cada Equipe Scrum deve 

definir sua própria definição de “Pronto” e entregar os itens com base nessa definição. No 

Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8

Backlog do 
Produto Backlog do 

Produto 
Backlog do 

Produto 

Incremento 4 Incremento 5 
Incremento 6 

Incremento 7 
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entanto, a integração dessas definições de “Pronto” deve ser capaz de criar um incremento 

que pode ser lançado em nível de projeto. 

Planejamento Scrum de Lançamento e Relatórios 

O plano de lançamento é uma definição genérica e de alto nível com base em múltiplas 

Sprints. Esse plano reflete a expectativa sobre cada funcionalidade que será implementada 

e quando estarão disponíveis. Também serve como parâmetro de monitoramento do 

progresso do projeto. Os lançamentos podem ser pequenos pacotes intermediários 

durante o projeto, ou um pacote completo ao final dessa coleção de Sprints. 

Para criar um plano de lançamento é necessário: 

• Uma lista priorizada do Backlog do Produto 

• A velocidade (estimada) da Equipe Scrum 

• Condições de satisfação (metas para a agenda, escopo e recursos) 

Dependendo do tipo de projeto (funcionalidade ou dados) o plano de lançamento pode 

ser criado da seguinte forma: 

Para um projeto de funcionalidades, por exemplo, a soma de todas as funcionalidades 

dentro do lançamento pode ser dividida pela velocidade esperada. Isso irá resultar no 

número de Sprints necessárias para completar as funcionalidades requeridas. [n] 

Acompanhando o progresso 

Um dos requisitos que promovem o sucesso de uma Sprint é o acompanhamento 

constante das atividades da Equipe de Desenvolvimento. É importante que esse 

acompanhamento esteja visível aos participantes, promovendo a transparência e 

colaboração. Os dois métodos de acompanhamento mais práticos incluem os Gráficos de 
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Burndown (Sprint e Product), e a tabela de Kanban. Ambos são suportados e inclusos na 

maioria das ferramentas que suporta Scrum. 

Outros Gráficos Burndown 

Já vimos como usar o gráfico de Burndown para visualizar o progresso do 

desenvolvimento durante uma Sprint. Também é possível usar o Gráfico de Burndown 

para visualizar o progresso de todo o projeto usando um gráfico de Burndown do Projeto. 

O gráfico de Burndown do Projeto mostra a quantidade de trabalho restante, ao invés da 

quantidade de trabalho concluída; portanto, a linha da performance desce conforme 

prosseguimos no projeto e, quanto mais rápido a linha descer, maior o desempenho. 
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Geralmente adicionamos uma linha para apresentar a distribuição uniforme do volume de 

trabalho dento do número inicialmente estimado de Sprints (ou estórias em uma Sprint). 

Essa linha atua como nosso progresso planejado, e é usada para comparar aos valores 

reais.
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Kanban 

Sprint 3 (15/05/2015 – 14/06/2015) 

Planejamento Trabalho em andamento 

Backlog Aprovado Pendente Trabalhando Pronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro de Kanban pode ser usado tanto para atividades quanto para itens do Backlog, 

levando em consideração a visibilidade para todos os integrantes da Equipe. O quadro 

deve ser simples o suficiente para não exigir muito tempo para ser atualizado. 

As colunas de Kanban são personalizáveis e pode-se adicionar quantas fases quanto 

necessário, tal como design, desenvolvimento, teste e integração. Cada cartão deve ser 

movido da esquerda para direita para indicar visualmente seu estado. Também podemos 

Ativida
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 Ativida
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Informações sobre a Sprint 
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incorporar boas práticas de Kanban, limitando o trabalho em progresso (WIP), limitando 

o número de cartões em cada coluna. Ao aceitar essa limitação, aceita-se focar em apenas 

um número pequeno de atividades em cada período de tempo e terminá-las ao invés de 

começar novas atividades. 

As colunas mínimas de uma tabela Kanban são: 

• Pendente – itens que ainda não começaram 

• Em Andamento – itens que estão sendo trabalhados (geralmente limitados a um 

certo número) 

• Pronto – itens que já foram terminados 

Scrum e Mudanças 

Custo Total de Propriedade 

O conceito de Custo Total de Propriedade (TCO) existe a mais de cem anos, com suas 

raízes datando à década de 1920. O Grupo Gartner popularizou o termo nos anos de 1980. 

O Custo Total de Propriedade, quando incorporado em qualquer análise de benefícios 

financeiros, produz o custo base que determina o valor econômico total de um 

investimento. Exemplos práticos incluem a compra de um carro. Por exemplo. O Custo 

Total de Propriedade define o custo de ter um veículo automotivo desde a hora de sua 

compra, sua operação e manutenção, até o momento que deixa de pertencer ao seu dono. 

Estudos comparativos de Custo Total de Propriedade entre vários modelos ajudam 

consumidores a escolher o carro que estiver em seu orçamento. O Custo Total de 

Propriedade também tem aplicação na indústria de software, embora com uma 

interpretação um pouco diferente. Como consideramos hoje o custo total de um produto 

de software (individual ou como parte de um sistema), distinguir entre seu 
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desenvolvimento inicial e sua fase de manutenção subsequente. O conceito de “fase de 

manutenção” da que mencionamos pode ser um tanto confusa, porque não somente 

temos que consertar defeitos (bugs) durante esta fase (correções e manutenção 

preventiva), mas também adicionar novas funcionalidades (manutenção de 

aperfeiçoamento). Em resumo, o Custo Total de Propriedade de um software não é 

matemática avançada, mas sua aplicação considera o custo estimado total dividido por 

todo o ciclo de vida. [p] 

Escalando Scrum 

Organização 

Toda a estrutura Scrum descrita, até este ponto, funciona melhor em equipes singulares 

localizadas em um único local físico. No entanto, a realidade não pode garantir que os 

recursos estejam sempre no mesmo local e, por isso, podem acabar distribuídas em 

múltiplos locais. Como consequência disso, o número de equipes aumenta e os times são 

distribuídos. As razões para essa divisão podem ser técnicas (especialistas não estão 

disponíveis no local, por exemplo), ou por tamanho (projeto muito extenso) ou mesmo 

por negócios (uso de recursos em países de menor custo de mão de obra ou que possam 

aumentar a velocidade de produção por estarem em fuso-horários diferentes). 

Como a comunicação é parte vital da estrutura Scrum, muito cuidado é importante ao 

superar os desafios de trabalho em ambientes distribuídos. Portanto, todos os membros 

da equipe devem ter acesso às ferramentas de comunicação (ex. vídeo conferência e web 

câmeras) para minimizar quaisquer barreiras. 
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O modo mais simples de estender a equipe Scrum em projeto de larga escala é aumentar 

o número de equipes no mesmo local.  

 

Múltiplas equipes no mesmo local 

Se múltiplas equipes devem ser usadas para implementar os requisitos é importante 

assegurar-se que o número de membros da equipe não cresça muito rápido. É melhor se 

começar com uma única equipe e depois de algumas Sprints criar outra equipe menor. 

Após o trabalho dessas equipes se tornar produtivo, outras equipes podem ser criadas. 
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Equipes distribuídas 

Ainda mais complicado é manter equipes distribuídas em vários locais. Nesse nível os 

obstáculos de comunicação certamente ocorrem e devem ser gerenciados com cuidado 

para que todos os membros da equipe estejam envolvidos e trabalhando adequadamente. 

Para garantir que os novos membros da equipe sejam enturmados corretamente e que 

adquiram o conhecimento necessário o mais rápido possível, os novos membros da 

equipe podem ser adicionados a uma equipe já existente, preferivelmente em um outro 

local. Essa abordagem de transferência de conhecimento e relacionamento pessoal com 

os membros da outra equipe instiga a colaboração. 

Equipes Virtuais 

Outra possibilidade de distribuição são equipes em que os membros estão distribuídos 

em diferentes locais. Tal equipe se chama “virtual”.  
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Equipes neste arranjo necessitam de ferramentas eficazes de comunicação e 

gerenciamento de transferência de conhecimento, de forma a garantirem que todos 

entreguem o esperado e entendam corretamente os requisitos de cada atividade e estória 

do Backlog do Produto. 

Coordenação e planejamento 

Para evitar conflitos de atividades e promover a cooperação entre diferentes equipes, o 

ideal é incluir todas as equipes nas reuniões, abordando cada equipe, ao invés de cada 

membro de cada equipe. Criatividade e flexibilidade são as normas para implementar a 

melhor estratégia para incentivar a colaboração de todos. Como os outros eventos Scrum, 

a coordenação e planejamento de equipes distribuídas devem submeter-se ao processo 

de inspeção e adaptação, a fim de otimizarem o desempenho de todas as equipes. 

Requisitos de Scrum Master 

Os Scrum Masters são aqueles que compreendem completamente a estrutura Scrum e 

auxiliam a Equipe ao treiná-los, e garante que todos os processos de Scrum sejam 
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implementados corretamente. O Scrum Master é uma posição de gerenciamento, a qual 

gerencia os processos de Scrum, ao invés de gerenciar a Equipe. Este é um servo-líder da 

Equipe Scrum. 

Responsabilidades 

Além de garantir que a Equipe Scrum entenda e pratique Scrum corretamente, o Scrum 

Master também tenta remover quaisquer impedimentos que a Equipe possa encontra, 

facilitando seus eventos, treinamentos e práticas. 

O Scrum Master também auxilia o Product Owner ao ajudar ou consultar a Equipe em 

encontrar técnicas, comunicar informações, e facilitar eventos relacionados. 

As responsabilidades do Scrum Master não se limitam somente à Equipe. Também ajudam 

os que estão fora da Equipe a entender as interações apropriadas com a Equipe para 

maximizar o valor criado pela Equipe. O Scrum Master geralmente lidera a organização 

em seus esforços durante a adoção do Scrum. 

É possível que a mesma pessoa seja Scrum Master e um membro da Equipe de 

Desenvolvimento, embora isso não seja recomendado, pelo menos no Início da adoção 

da metodologia. Ser o Scrum Master de um projeto pode não ocupar 100% do tempo de 

uma pessoa; nesse caso, a melhor solução é designar a mesma pessoa como Scrum Master 

em mais de um projeto, ao invés de torná-lo um membro da Equipe de Desenvolvimento. 

Habilidades 

Para tornar-se um Scrum Master de sucesso, e auxiliar a Equipe a alcançar seu pico de 

desempenho, o Scrum Master deve obter ou aperfeiçoar as seguintes habilidades, além 

do seu conhecimento da estrutura Scrum: 
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• Comunicação Interpessoal 

Compreender como se comunicar eficazmente, compreendendo que cada 

membro da Equipe, Product Owner e Stakeholders, tem personalidade própria, 

com seus defeitos e qualidades. Ser capaz de promover comunicação aberta, sem 

retaliações ou assédio moral. 

• Nuanças de cultura 

Especialmente em Equipes Distribuídas em diferentes países, as diferenças 

culturais entre cada país podem tornar-se um grande impedimento. Entender 

como contornar essas diferenças pode ser a razão do sucesso ou fracasso da 

interação em Equipes Distribuídas. 

• Dinâmicas de Grupo e Recursos Humanos 

Considerando que todos os Eventos Scrum exigem a interação entre os membros 

da Equipe, promover um ambiente informal e agradável requer dinâmicas que 

forcem a Equipe a interagir e “quebrar o gelo” 

• Capacidade de Persuasão 

Por ser o ponto principal de conhecimento durante a adoção e implementação 

de Scrum, o Scrum Master necessita ser capaz de expor argumentos de forma 

coerente e elegante, causando o interesse e comprometimento de todos os 

envolvidos na estrutura Scrum. 

Desafios 

O maior desafio que o Scrum Master sempre enfrenta está fora da Equipe Scrum. 

Geralmente o Scrum Master encontra resistência na organização, tanto na hora da 

implementação, quanto durante a remoção de impedimentos. Tais impedimentos podem 

parecer triviais ou desnecessários aos gerentes ou Stakeholders (mesmo clientes) fora da 

Equipe e, portanto, são um desafio na hora de serem resolvidos. 
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O segundo maior desafio do Scrum Master está na inspeção e adaptação do Scrum. A 

Retrospectiva sendo o momento de maior dificuldade, pois o Scrum Master deve manter 

a interação entre os membros da Equipe em um nível profissional. Essa reunião não é hora 

de “lavagem de roupa”, agressões morais ou físicas. Conseguir o comprometimento da 

Equipe na aplicação das adaptações é uma das tarefas mais custosas e desafiadoras da 

melhoria contínua do Scrum. 

Revisão 

Metodologia Ágil 

“Desenvolvimento Ágil” é um termo geral para várias metodologias de 

desenvolvimento de software interativas e incrementais. 
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Atividades 

Atividade 1 [60 minutos] 

Após escolher um tópico qualquer desta apostila, cada participante do curso deve fazer 

uma apresentação de 2-5 minutos sobre o tópico escolhido. 

Atividade 2 [60 minutos] 

Usando os cartões de Definição de Pronto (Requisitos): 

1. Revise a lista, insira novos, ou tire alguns 

2. Selecione da lista os exemplos de itens e os coloque na sua Definição de “Pronto” da 

Equipe 

3. Ordene os itens nos subgrupos “Agora”, “Em breve” e “Mais Tarde” para demonstrar o 

crescimento da Definição de “Pronto” 

O jogo acontece em 3 partidas: 

Organize: em uma mesa ou quadro defina três colunas: Indispensáveis (Must Have), 

Aconselháveis (Nice to Have) e desnecessários (Don’t Need). 

1. Cada um em sua vez, selecione um cartão e posicione em uma das colunas 

2. Selecione o cartão que gostaria de mover: coloque o cartão entre as duas colunas, da 

esquerda para direita  

Scrum Diário Página 51 

Revisão da Sprint Página 52 

Retrospectiva Página 52 
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3. Toque o cartão e EXPLIQUE PORQUE quer movê-lo. Discuta-o com os participantes. 

Repita até que todos tenham participado. 

Atividade 4 [35 minutos] 

Analise os seguintes gráficos e responda às perguntas relacionadas

 
O gráfico é o relatório de: 

a) Sprint Burndown 

b) Product Backlog Burndown 

Qual foi a velocidade aproximada de entregas durante a Sprint 7? ________________________ 

De acordo com o gráfico, o desenvolvimento do produto está em atraso 

a) Verdadeiro 

b) Falso 
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Em qual Sprint o Burndown Real se igualou ao Estimado? ___________________ 

 
O relatório de Burndown da Sprint indica que as Sprints são distribuídas em: 

a) 15 dias 

b) 2 Semanas 

c) 2 meses 

d) 30 dias 

 

O relatório indica que a Sprint completou todas as atividades antes do último dia. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

O relatório indica que a Sprint correu em atraso. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 
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O gráfico indica que a Equipe de desenvolvimento se manteve adiantada durante a 

maior parte da Sprint atual 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

Ao analisar o gráfico, nota-se que a Sprint terminará com itens não “Prontos” 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

De acordo com o gráfico, em que momento o andamento acompanhou a o Burndown 

ideal? _______________________________________________________________________________________ 
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O gráfico reporta variações de escopo ocorridas somente durante uma Sprint. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

Variações de Escopo no Backlog do Produto são proibidas durante o andamento de uma 

Sprint 

c) Verdadeiro 

d) Falso 

Variações no Escopo do Sprint Backlog são proibidas durante o andamento de uma 

Sprint 

a) Verdadeiro 

b) Falso 
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Atividade 4 [30 minutos] 

Escolha um dos participantes como Scrum Master.  

Durante a reunião de Retrospectiva do estudo de caso, permita que alguns dos 

participantes tenham comportamentos difíceis: 

Beligerante Desinteressado, desatento 

Negativo Ignorante 

 

Quando cada participante com comportamento alterado estiver participando, o mesmo 

deve propositalmente causar algum tipo de conflito ou clima relacionado ao seu 

comportamento.  

Cabe ao Scrum Master apaziguar e resolver as situações conforme as mesmas forem 

apresentadas. 

Atividade 5 [60 minutos] 

Usando TFS, crie os seguintes relatórios: 

• Status dos bugs 

• Tendências dos bugs 

• Indicadores de qualidade de build 

• Build com sucesso ao longo do tempo 

• Resumo do build 

• Burndown e burn rate 

• Reativações 

• Trabalho restante 

• Visão geral dos requisitos 
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• Progresso de Requisitos 

• Status em todas as Iterações 

• Progresso do plano de Testes 

• Trabalho não planejado 

Laboratório de Scrum 

Aplicando Estrutura Scrum 

Você foi contratado por uma empresa de consultoria médica que foi contratada por uma 

administradora de hospitais para criar um sistema de gerenciamento de filas e registros 

médicos, com base no gerenciamento de prioridades Manchester de cores. 

Esse sistema deve ser capaz de gerenciar filas de atendimento médico, em emergências e 

clínicas vinculadas ao sistema hospitalar. 

O módulo de registros médicos deve ser capaz de gerenciar todos os registros médicos, 

exames, diagnósticos, cobranças, histórico médico e dados pessoais dos pacientes, além 

de bancos de dados sobre medicamentos, exames, artigos médicos e comunicação entre 

profissionais médicos. 

O projeto é novo, com várias incertezas e requisitos ainda em discussão. O cliente final 

inclui os médicos e profissionais da área que usarão o sistema diariamente, então o 

sistema tem que ser fácil de aprender e usar, pois seus usuários são muito exigentes. 

Planeja-se implementar o projeto em até 12 meses, sendo que os Stakeholders querem 

ser capazes de acompanhar o desenvolvimento e fazerem mudanças conforme as 

necessidades. O orçamento planejado é grande, devido à grande visibilidade do projeto, 

que terá grande impacto na qualidade que o sistema hospitalar será capaz de prover aos 

seus clientes, aumentando sua visibilidade e valor no mercado de saúde. 
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Sua organização decide usar a metodologia Scrum para este projeto. 

SCRUM MASTER [120 minutos] 

Você foi designado como Scrum Master de sua equipe, e está com dificuldades em 

conseguir que o gerenciamento apoie a implementação do Scrum, sem voltar aos 

conceitos tradicionais de Cascata. 

Fica decidido que um treinamento será dado para os gestores e médicos do sistema 

hospitalar, a fim de explicar o propósito do Scrum e suas vantagens para a empresa.  

Crie uma apresentação de 5 minutos usando dados apresentados nesta apostila, com o 

intuito de convencer os Stakeholders da importância do Scrum e como a equipe deve ter 

independência ao fazer estimativas e planejar Sprints. 

Desenhe um gráfico simples de Burndown para a Sprint realizada no curso de Scrum 

Foundations (apresentar dados para aqueles que não participaram do curso de Scrum 

Foundations). 

Durante a Reunião de Retrospectiva, sua equipe aponta vários problemas encontrados 

durante a última Sprint: 

• Código Legado que usa VB6 gerando vários problemas de compatibilidade; 
• Membros da equipe que são menos experientes e causaram bugs triviais, e que não 

haviam testado antes de compilar; 
• Alguns membros da Equipe estão usando Visual Studio Community 2015, outros Visual 

Studio Enterprise 2013, causando conflitos no arquivo da solução (não há licenças 
suficientes para Visual Studio 2013); 

• O Task Board implementado foi definido com estados desnecessários, causando filas em 
alguns estados e nenhuma atividade em outras; 

• Um dos membros da equipe coloca // em todas as linhas do código e foi notado que esse 
colega demora muito mais tempo do que o estimado – sempre com a alegação que “está 
fazendo”. 

Faça um plano de inspeção e adaptação que possa ser implementado na próxima Sprint 

e que resolva pelo menos 90% (4 itens) da lista anterior. 
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Sua equipe acaba de assinar um contrato de prestação de serviços com uma empresa da 

Índia, que fará a codificação das atividades designadas a eles durante seu horário 

comercial, aumentando o número de atividades que serão entregues em cada Sprint, pois 

agora a equipe irá trabalhar em turnos de 24 horas. 

Considerando a diferença de horário (8 horas) com relação ao Brasil, crie um plano de 

gerenciamento a fim de incluir a Equipe da Índia dentro da próxima Sprint. 

Durante a segunda Sprint, vê-se a necessidade de enviar um membro da Equipe Brasil 

para a Índia, para passar 4 semanas (Sprint atual) para treinar e capacitar os membros da 

Equipe da Índia. É sua responsabilidade preparar esse membro da Equipe para essa 

missão. 

Usando o texto do Apêndice A, crie um plano de avaliação e treinamento sobre diferenças 

culturais em sua equipe e a equipe da Índia, visando minimizar problemas de comunicação 

e colaboração. Analise as curiosidades de outros países também, para seu conhecimento 

pessoal. 

Avaliação 

Questão 1 

De qual esporte o termo “Scrum” se origina do qual boa parte da terminologia deriva? 

a) Kickboxing 

b) Polo 

c) Rugby 

d) Futebol 
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Questão 2 

O que o Scrum Master deve aconselhar à equipe que se foquem, enquanto trabalham 

em uma equipe global distribuída? 

a) Favorecer áudio ou vídeo conferencias para economizar no orçamento de 

viagens 

b) Dar maior ênfase no desenvolvimento das atividades em equipe e sutilezas 

culturais de comunicação. 

c) Mudar as horas de trabalho do horário comercial para prover pelo menos quatro 

horas de trabalho sobreposto entre membros da equipe 

Questão 3 

Uma equipe seleciona um item do item do Backlog do Produto para incluir no Backlog 

da Sprint. O que a equipe deve fazer para completar o item do Backlog do Produto que 

foi selecionado? 

a) Tanto quanto for possível ser feito antes do final da Sprint 

b) O quanto for requerido para que satisfaça a definição de “Pronto” 

c) Analisar, desenhar, programar e testar de acordo com o documento do item de 

Backlog do Produto 

Questão 4 

Uma organização de engenharia está transformando seu gerenciamento de projetos 

para metodologia Ágil de Scrum. 

Qual é a melhor abordagem para a transformação? 
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a) Conseguir que um executivo defenda e incentive a transformação 

b) Fazer os gerentes de equipes monitorarem o progresso de suas equipes 

diariamente 

c) Fazer uma transição rápida e começar a usar Scrum em todos os projetos 

Questão 5 

Qual das afirmações a seguir melhor expressa o papel que a reunião de Scrum Diário 

desempenha no monitoramento de projeto Scrum? 

a) A reunião de Scrum Diário ajuda o Scrum Master a atualizar o gráfico de 

Burndown 

b) A reunião de Scrum Diário ajuda a equipe à introspecção de seu progresso e seus 

problemas 

c) A reunião de Scrum Diário força o Product Owner a revisar o progresso da 

equipe 

Questão 6 

Qual é a relação entre Backlog do Produto, o Backlog de Lançamento e o Backlog da 

Sprint? 

a) O Backlog do Produto é um subgrupo do Backlog da Sprint, que é um subgrupo 

do Backlog de Lançamento 

b) O Backlog de Lançamento é um subgrupo do Backlog do Produto, que é um 

subgrupo do Backlog da Sprint 

c) O Backlog da Sprint é um subgrupo do Backlog do Produto, que é um subgrupo 

do Backlog de Lançamento. 
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Questão 7 

O que se espera ao final da primeira Sprint de um projeto? 

a) Algumas funcionalidades do Backlog do Produto concluídas e testadas 

b) Arquitetura e alto nível de design do Produto 

c) Designação da Equipe, Product Owner e Scrum Master 

d) Um plano bem definido para lançamento do Produto 

Questão 8 

Quem é o dono do item de Backlog da Sprint durante a reunião de planejamento da 

Sprint? 

a) Toda a equipe é dona dos itens do Backlog da Sprint 

b) O Product Owner é o dono de todos os itens do Backlog da Sprint 

c) O membro da equipe que trabalha no item é seu dono 

Questão 9 

Quem é responsável por implementar as ações definidas e acordadas pela equipe 

durante a Retrospectiva? 

a) O Product Owner 

b) O Scrum Master 

c) A Equipe 
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Questão 10 

A Equipe está tentando convencer o cliente sobre o valor de adotar Scrum. O cliente 

gosta de algumas das características da metodologia como a demonstração bissemanal, 

mas o cliente permanece grandemente contra o valor de Scrum e se recusa a mudar a 

maneira de trabalho. O que a Equipe deve fazer? 

a) Deixar que o Scrum Master ‘traduza’ as práticas de cascata (Waterfall) 

b) Usar Scrum para convencer o cliente durante o processo 

c) Não seguir Scrum até que o cliente se convença de seu valor 
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Apêndice A 

HÁBITOS CULTURAIS EM DIVERSOS PAÍSES 
DISPONÍVEL EM HTTP://CURIOSIDADESECULTURAS.BLOGSPOT.COM.BR/2010/10/HABITOS-CULTURAIS-EM-

DIVERSOS-PAISES.HTML 
 

 
 
Cuidado ao viajar para outros países! Conhecer a cultura do país de destino evita 
problemas. Existem diversas peculiaridades entre as culturas mundiais. 
Informar-se e respeitar os costumes locais do seu destino turístico e a melhor maneira de 
evitar situações constrangedoras durante a viagem. 
A seguir, um resumo sobre dicas de comportamento que poderá ajudá-lo: 

 Na Arábia Saudita, arrotar após as refeições é um sinal de boa educação e de que você 
ficou satisfeito; 

 Na Itália: Palitar os dentes após as refeições significa que gostou da comida. Mas na França 
e em muitos outros países é um ato de extrema grosseria; 

 Caso você viaje ao Egito, deixe sempre um pouco de comida no prato durante as refeições, 
mesmo que você esteja com muita fome. Isso simboliza abundância, fartura e elogio ao 
anfitrião; 

 Grande parte dos indianos e marroquinos tem o hábito de comer com as mãos; 

 Na Bélgica, come-se com o garfo na mão esquerda, mesmo quem não é canhoto. Já em 
países árabes, a mão esquerda é considerada impura pois é destinada a higiene pessoal. 
Portanto, não receba ou ofereça documentos e cartões de visita com esta mão; 
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 Na Europa é um hábito comum dividir a mesa com estranhos; 

 A culinária na Mongólia é exótica, mas não se assuste: um exemplo é a carne de camelo 
cozida; 

 Na Finlândia, rena ensopada ou frita são pratos comuns; 

 Larvas, abelhas e grilos fritos são aperitivos na Tailândia; 

 Já em Taiwan e Hong Kong, um dos pratos principais é a cobra frita; 

 Um prato de sopa de cachorro na Coréia do Sul é considerado energético; 

 No Paquistão, homens e mulheres comem separadamente; 

 No Oriente Médio é proibido pelo Corão (livro sagrado), mulheres guiando automóveis. 
Também nunca mostre a sola dos sapatos ao cruzar as pernas, estará assim, insultando o 
seu anfitrião pois a sola é a parte mais baixa do corpo, portanto a mais suja. Por lá, é 
comum encontrar homens andando de mãos dadas como sinal de amizade e respeito 
entre eles; 

 Em muitos países da Ásia e Oriente Médio, ao visitar os templos religiosos, deve-se vestir 
roupas com mangas e compridas, em alguns tirar os sapatos. Sendo proibido tirar fotos 
no seu interior e tocar imagens e estátuas; 

 Na China, atos de assoar nariz na rua ou cuspir são sinais de higiene, significa que está 
tirando algo sujo de dentro do corpo. E deixar de beber todo o conteúdo do cálice num 
brinde é sinal de grave ofensa; 

 Nunca recuse um cálice de vodka na Rússia, ou qualquer tipo de bebida na Irlanda. Isso é 
imperdoável, considerado um gesto rude; 

 Nos Estados Unidos, no Japão e em vários países da Europa, dar tapinhas nas costas 
durante um cumprimento é falta de educação. Um aperto de mãos já é suficiente; 

 Mostrar a língua para outras pessoas, em algumas tribos do Tibete, é um ato de 
cumprimento; 

 Na Índia, encarar as pessoas nas ruas, é considerado uma forma de humilhação. Por lá, a 
vaca é um animal sagrado, o trânsito é sempre desviado caso uma delas resolva deitar-se 
na rua; 

 Na Coréia do Sul, nunca converse com as mãos nos bolsos ou para trás. Isso é considerado 
um ato grosseiro; 

 Nunca presenteie um japonês com relógios, eles simbolizam a morte. Também nunca 
coloque um cartão de visitas, que acabou de receber, no bolso ou escreva sobre ele, isso 
é sinal de grosseria. Portanto ao recebê-lo, segure-o na mão; 

 Casais não devem se beijar em público, na Indonésia. 
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