


Objetivos do Módulo 3 
Após completar este módulo você deverá ter absorvido o 
seguinte conhecimento: 

 

 Conceitos do Scrum 

 O que é um Sprint 

 Decifrando um Product backlog 

 Daily Scrum, Sprint Review, Retrospectiva 

 DoD-Definition-of-Done 



•Product backlog 
•Sprint backlog 
•Burndown charts 

Artefatos 

Relembrando o Scrum framework… 

•Product Owner 
•ScrumMaster 
•Scrum Team 

Papéis 

•Sprint Planning 
•Sprint Review 
•Retrospectiva 
•Daily Scrum 

Cerimônias 





Processos Básicos 



Sprints 

Foco no Negócio e Valor para o Cliente 

Inspeção e Adaptação picture by kelsey e. 

http://www.flickr.com/photos/kelseye/786998661/


Sprints 

picture by kelsey e. 

Conduzido pelo Product Owner 

Mudanças são bem vindas 

Time multidisciplinar 

Include design and testing 

Mantém performance constante 

Compromisso compartilhado 

Alta Qualidade determina se está 
pronto 

Coleta Feddback 

“Erros aparecem rapidamente” 

http://www.flickr.com/photos/kelseye/786998661/


O que é um Sprint afinal? 

• Iteração com duração de 2 a 4 semanas; 

• Cada sprint deve possuir metas bem definidas, 

mensuráveis e exeqüíveis; 

• São iniciados com reuniões de planejamento; 

• São encerrados com reuniões de retrospectiva; 

• O time se compromete a realizar o trabalho definido na 

reunião de planejamento; 



Gerenciando o Sprint Backlog 
 Atualização diária da estimativa do trabalho restante 

 

 Qualquer membro da equipe pode adicionar, apagar ou mudar tarefas 

 

 O trabalho aparece a partir do Sprint 

 

 Se uma tarefa não é clara, defina-a como um item com uma quantidade 
maior de tempo e subdivida-a depois 

 

 Atualize as coisas a serem feitas na medida em que se tornam mais 
conhecidas 



Sprint Planning 
Capacidade do Time, Product backlog, 

Produto Desenvolvido, Negócio, Tecnologias 

Meta Alcançada! = 

+ 

picture by Darcy McCarty 

http://www.flickr.com/photos/darcym/47498371/


Sprint Planning 

Comunicação Face-a-Face 

Foco para atender a meta do Sprint 

Sempre sob a ótica do usuário 



Sprint planning meeting 

A segunda metade é uma discussão da equipe para planejar o sprint e gerar o 
sprint backlog; 

A primeira metade é a priorização do que deve ser feito entre o product owner e o 
time; 

Possui duração de até 8 horas; 

Reunião cujo o objetivo é selecionar quais itens do product backlog serão 
realizados durante o sprint; 



Sprint Planning (Part 1) 

• Planejamento em Nível Estratégico 

• Piorização e Seleção de Features 

• Discussão sobre Critérios de Aceite 

• Fechamento do DoD 

• Verifica o entendimento 

 



Sprint Planning (Part 2) 
• Planejamento em Nível Estratégico 
• Define os itens do Backlog 
• Efetua Estimativa dos Itens do Backlog 

items 
• Usa velocidade como métrica 
• Verifica o Compromisso 
• Do time 
• ½ - 1 hora 
• por sprint/semana 



Release Planning 
 Plano de liberação de produto concluído 

 Planeja features nos sprints e releases 

 Releases dependem de Sprints concluídos e aceitos 

picture by Sviluppo Agile 

http://www.sviluppoagile.it/due-giorni-di-sviluppo-agile-seconda-parte


Entrega de Sprints 
Antes de se liberar o produto para o usuário: 
 
 Realiza-se Teste de Usabilidade 
 Entrega-se Documentação 
 Instalação de Help files 
 Packaging para Publicação 

pictures by VistaICO 

http://www.vistaico.com/


Quebra do Sprint 

o Somente em casos extremos 

 

o Equipe conclui que não pode cumprir objetivo do 
sprint 

 

o Product Owner determina mudança de prioridade 

 

o Aparecem sérios problemas de visibilidade 

picture by VistaICO 

http://www.vistaico.com/


Sprint Review 

Satisfaz o  Product Owner 

Recebe feedback sobre o produto 
picture by oskay 

http://www.flickr.com/photos/oskay/2068476306/


Sprint Review 

picture by oskay 

 Informal, sem slides 
rebuscados, apenas resultados 
do sprint 

 Todo o time participa 
 Todo mundo é convidado 
 Se Discute basicamente sobre 

a qualidade do produto! 
 Tomam-se decisões de 

melhoria para o próximo 
Sprint 

http://www.flickr.com/photos/oskay/2068476306/


Sprint Review 

 Requere preparação 

 Apresenta Features 
Completas do Sprint 

 Aceita ou Rejeita 
Resultados 

 1-2 horas 

 por sprint/semana 



Sprint review meeting 
Reunião para o time 

apresentar o trabalho 
realizado durante o sprint 
para a gerência, cliente e 

product owner; 

Os itens não 
realizados não são 

apresentados; 

Tantos os itens 
concluidos quanto 
os não concluidos 

são discutidos; 

Realizada ao final de 
cada sprint; 

Possui duração 
máxima de 4 horas. 



Sprint Retrospectiva 

Desenvolve o Processo SCRUM 

picture by kevindooley 

http://www.flickr.com/photos/pagedooley/3191664147/


Sprint Retrospective 

 Reflete sobre o processo e 
produto 

 

 Foco no que pode ser melhorado 

 

 Todo o time participa 



Sprint Retrospective 
O que devemos 
começar a 
fazer? 

O que devemos 
parar de fazer? 

O que devemos 
continuar 
fazendo? 

(A presença do Product Owner não é obrigatória) 

Foco em 3 perguntas chave feitas 

pelo Scrum Master 



Sprint Retrospective Meeting 

Reunião na qual o time e 
o ScrumMaster avaliam o 
sprint concluído a fim de  
melhorar os processos 

para a próxima iteração; 

Pautada na análise de três 
questões: O que devemos 

começar a fazer? 

O que devemos parar de fazer? 

O que devemos continuar 
fazendo? 

 

Possui duração máxima 
de 3 horas. 



 Vídeo Scrum Legendado 



Sprint Backlog 

Detalhamento do Valor do 
Negócio em Tarefas que 
podem ser designadas e 

inspecionadas. 

picture by oskay 

http://www.flickr.com/photos/oskay/265899865/


Sprint Backlog 



Sprint Backlog 

Propriedade Exclusiva do Time 

Aloca o trabalho do Time 

Não é alterado por outros 



Daily Scrum 
ou Stand-up 
meetings 

O Coração do Scrum 
picture by Hamed Saber 

http://www.flickr.com/photos/hamed/962315433/


Daily Scrum ou Stand-up meetings 

picture by Hamed Saber 

Compromisso e Responsabilidade 

Diga o que faz, Faça o que diz! 

Todo mundo é convidado! 

http://www.flickr.com/photos/hamed/962315433/


Daily Scrum Meeting ou Stand-up Meetings 

O que você fez 
ontem? 

O que você 
fará hoje? 

Há algum 
impedimento? 

Cada indivíduo deve responder as seguintes perguntas: 



Reunião diária realizada sempre no 
mesmo horário e no mesmo local 
com todos os membros do time 

presentes; 

Tem duração máxima de 15 
minutos; 

Todos os indivíduos permanecem 
de pé durante a reunião. 

Daily Scrum Meeting ou Stand-up Meetings 



Daily Scrum 
 

 Apenas o Time reporta o andamento e requisita 
apoio do Scrum Master em caso de impedimentos 

 Não é um status report para o Scrum Master 

 Não se lava a roupa suja (Não nesta reunião) 



Definition of Done (DoD) 
• Requisitos acordados pelo time que determinam a 

prontidão de um entregável. 

• Um Cartão somente é considerado como concluído após 

o cumprimento de TODOS os critérios estabelecidos. 

• A DoD é um documento formal feito pelo Time no 

planejamento do Sprint pela primeira vez. 



Definition of Done 

 Evita Equívocos sobre a conclusão real de uma parte 
do produto! 

 

Exemplo:  

Codificado, comentado, integrado, revisto, testado 
unitariamente, publicado em ambiente de teste, 
passado pelo checklist do usuário e documentado.... 

 

= Pronto de verdade! 





Product backlog 
• Essencialmente é uma lista priorizada de todas os itens 

que precisam ser realizados; 

• Os itens podem ser features de um sistema ou tarefas 

como configurar um servidor. Itens essencialmente são 

qualquer coisa que tenha ser feita para se cumprir a 

demanda; 

• Está em evolução constante, tendo itens adicionados, 

removidos ou repriorizados; 



Product Backlog 
 Os requisitos 

 Uma lista de todo o trabalho 
desejado no projeto 

 Idealmente, na forma em que 
cada item tenha seu peso de 
acordo com a vontade do cliente 
ou usuários 

 Priorizado pelo Product Owner 

 Repriorizado no início de cada 
Sprint 

Este é o Product 

Backlog 



Product Backlog 

Valor do Negócio ao invés 
de apenas Tarefas 

picture by juhansonin 

http://www.flickr.com/photos/juhansonin/3093096757/


Product Backlog 

sample from Eclipse.org 

http://epf.eclipse.org/wikis/scrum/Scrum/guidances/examples/example_product_backlog_B6A03674.html


Product Backlog 

É de propriedade exclusiva do 
Product Owner ! 

 

São Requisitos de Alto Nível 

 

Expressados como Valor de 
Negócio 

 

Não é completo, Não é perfeito 

 

Espera-se que mude e se 
desenvolva ao longo do projeto 



Product Backlog 

Inclui  
Estimativas  
Preliminares 

Priorizado por 
valor & risco 

Visivelmente 
Público 

Melhor descrito 
como user stories 



User Stories 

picture by etecnologia 

Com base no Product Backlog são 

especificados requisitos que atendem 

ao estabelecido no product Backlog 

Tais Cartões, como são conhecidos, 

são quebrados em pedaços menores, 

Isto é, as estórias são quebradas em 

tarefas e posteriormente estimadas 

para se determinar o tamanho funcional 

da estória 



Kanban Task Board 
picture by Mountain Goat Software 

Sprint 

Tarefas 

 

Tarefas 

Concluídas 

http://www.mountaingoatsoftware.com/


Burn Down Chart 
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Features Remaining Scope Target

Mudança 
de Escopo 

FEATURES RESTANTES META 



Burndown Chart 


