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Professional Scrum Developer 
Sobre o curso  

O programa curricular do curso Professional Scrum Developer (PSD) treina, avalia e 

prepara desenvolvedores a trabalharem com o framework, interagindo entre os membros 

da equipe dentro do que preconiza a metodologia e filosofia Scrum.  

O curso ensina aos alunos como usar práticas de engenharia de software modernas para 

desenvolver um incremento de funcionalidade potencialmente entregável. Os alunos 

aprenderão a trabalhar como parte de um time auto organizável e multidisciplinar para 

fazer desenvolvimento iterativo e incremental. As aulas são práticas, com alunos 

trabalhando em times para desenvolver incrementos “prontos” dos itens de Backlog do 

produto. 

Público Alvo  

Desenvolvedores de software que desejam ou necessitam aplicar as práticas do 

desenvolvimento interativo e incremental em sua rotina de trabalho.  

Tópicos abordados  

Introdução  

O que é o Scrum e qual sua história?  
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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? Práticas de codificação 

e integração.  

Práticas de Codificação como TDD (Test Driven Development), DDD (Domain Driven 

Development), Integração Contínua e Refatoração. 

Arquitetura Emergente e Desenvolvimento Evolutivo  

Práticas de Arquitetura como Arquitetura Emergente e Desenvolvimento Evolutivo de 

Banco de Dados. 

Requisitos, lançamentos e entregas  

Práticas de Gerenciamento de Lançamentos como Planejamento e Definição de Requisitos 

e Entregas. 

Qualidade 

Práticas de Qualidade que passam por Definição de Pronto, Programação em Pares, 

Versionamento e Testes de Aceitação. 
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Introdução 

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

1995, redigiram o código Scrum afim de apresentá-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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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) são difíceis 

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 
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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 têm 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. 

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. 

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: 
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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. 

 Revisão da 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 

componentes é importante, serve um propósito específico e essencial para o sucesso de 

seu uso. 

Os componentes principais da estrutura Scrum são: 

• As três funções: Scrum Master, Product Owner e Equipe Scrum; 
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• Um Backlog priorizado que contém todos os requisitos dos usuários finais e de 

Sprints; 

• Eventos Scrum: Sprint Planning, Scrum Diário, Sprint Review e Sprint 

Retrospectiva. 

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 têm 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 user stories e armazenadas no 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 
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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. 

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: 
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• Siga uma meta em comum; 

• Siga as mesmas normas e regras; 

• Demonstrem respeito uns com os outros. 

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. 

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: 
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• 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; 

• Manutenção do ALM do projeto. 

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, ressaltando que o que será 

entregue deve estar de acordo com as expectativas do PO; 

• 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 balanceadas 

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 
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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. 

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: 
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• 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; 

• Atualizam o estado do projeto e esforço remanescente para suas tarefas e 

permitem a criação de um diagrama de Burndown do Sprint. 

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. 

Scrum Product Owner 

O Product Owner (PO) 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. 



PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER  PÁGINA 21 DE 93 

 

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

do produto ao garantir que o trabalho correto seja 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. 

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: 

• 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 do Backlog; 
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• 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. 

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. 
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Estimativas de Esforço  

Todos os itens do Backlog do produto têm uma estimativa que permite ao 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. 

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 bastante usado 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 minimizadas, 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 
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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: 

• 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). 

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

lançamento fique dentro da agenda pretendida. 

 

Gráfico simples de Burndown 

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 e o total de trabalho restante é 155, poderemos prever que serão necessárias 6 

Sprints para completar todas as estórias do Backlog. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

BURNDOWN DO PRODUTO
Burndown Estimado Burndown Real Velocidade



PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER  PÁGINA 26 DE 93 

 

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.  

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. 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 falta até que a Meta da Sprint seja alcançada. A “Definição de 

Pronto” (abaixo) é usada para decidir quais itens estão prontos ou não. 

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

cartões de um quadro ou com uso de ferramentas. Os cartões têm 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. 
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Item do Backlog do 

Produto 

Tarefas Tarefas em 

Andamento 

Tarefas Completadas 

    

    

    

 

Definição de Pronto 

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 

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

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

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:  
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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 com 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 a fim 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. 
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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. 

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. 

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. 

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 
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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 Meta da Sprint 

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 aqueles 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. 

A Reunião de COMO 

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

necessárias a serem 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 a fim de completar cada atividade. 
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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 a reunião de Scrum Diário dure não 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. 

Reunião de Revisão da Sprint 

Ao final de cada Sprint ocorre uma Reunião de Revisão da Sprint. Durante 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. 
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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 gerência, 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. 

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. 

Estudo de Caso 

Alessandro foi designado como o Product Owner para um novo projeto de software. 

Uma de suas tarefas é iniciar a reunião de requisitos de engenharia. Ele escreve todos os 

casos de uso mais importantes e os discute com os arquitetos, representantes dos 

clientes e outros Stakeholders. Depois de coletar todos os casos de uso e requisitos, ele 
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os escreve no Backlog do Produto e inicia a estimativa e priorização com os arquitetos e 

outros desenvolvedores mais experientes. Como resultado dessa sessão todos os itens 

no Backlog do Produto têm uma estimativa inicial aproximada e uma prioridade. Agora 

ele começa a dividir os requisitos de alto-nível em estórias mais granuladas. Com essa 

lista ele convoca a primeira reunião de Planejamento de Sprint.  

Sprint 1 – Dia 0 

Durante a reunião de planejamento da Sprint, Alessandro apresenta os itens do Backlog 

do Produto desde os itens de maior prioridade até o de menor prioridade. A Equipe 

esclarece perguntas abertas e para cada item a Equipe discute se eles têm capacidade 

suficiente, o conhecimento necessário e se todo resto necessário está disponível. Depois 

dessa discussão eles se comprometem a completar as estórias 1,2,3,6,7 e 8 até o final desta 

Sprint. Os itens 4 e 5 não podem ser completados nesta Sprint, devido a infraestrutura 

técnica que ainda não está disponível. 

Depois da reunião de Planejamento da Sprint, Francisco – o Scrum Master – chama a 

equipe para definir os detalhes de como os itens prometidos serão implementados. As 

tarefas resultantes são escritas nos cartões e colocadas na tabela de Tarefas da Sprint. 

Agora todos da Equipe Scrum selecionam uma tarefa para trabalhar. 

Sprint 1 – Dia 1 

De manhã cedo, todos da Equipe se reúnem para o Scrum Diário. Cada um explica em 

uma afirmação curta o que foi completado até o momento, atualiza a estimativa de horas 

remanescentes nos cartões da Tabela de Tarefas da Sprint, diz o que ele ou ela tem 

planejado fazer hoje e diz se há quaisquer impedimentos que podem atrasá-lo em seu 

trabalho. Hoje um dos membros da equipe diz que está com problemas porque ele precisa 

de uma nova licença para uma das ferramentas que ele está usando. Francisco verifica se 
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outros membros da Equipe têm o mesmo impedimento e se compromete a resolver o 

problema depois da reunião. Depois de 15 minutos todos voltam ao trabalho. 

Depois da reunião, Francisco atualiza o Burndown da Sprint. Ele, então, faz o pedido das 

licenças e as encaminha para os indivíduos que precisam. 

Sprint 1 – Dia 2 

Naquela manhã, novamente, a equipe se reúne para o Scrum Diário. Naquela tarde um 

dos membros da equipe está incerto sobre os detalhes de uma das estórias. Ele chama o 

Alessandro – O Product Owner – e discute os pontos em aberto com ele. Depois que a 

equipe descobre o que precisa ser feito, podem continuar com a implementação. 

Sprint 1 – Dia 28 

Este é o dia final da primeira Sprint e Francisco – O Scrum Master – convidou a equipe 

para a reunião de Revisão da Sprint. A equipe preparou uma máquina com as 

implementações atuais do software. Alessandro – o Product Owner – participa e senta em 

frente à máquina e verifica se a implementação supre as expectativas e se as 

funcionalidades estão documentadas como requerido. Ao final da sessão de Revisão ele 

conclui: 

• Estórias 1, 2, 6 e 7 foram terminadas como esperado. 

• Estória 3 não pode ser terminada em tempo e não foi apresentada. 

• Estória 8 tem alguns pontos que precisam ser refeitos. 

Naquela tarde a equipe se reúne para a Retrospectiva da Sprint e discute o que correu 

bem durante a Sprint e o que pode ser melhorado. Um dos itens de feedback é que a 

equipe tem a impressão que que não sabem o suficiente sobre a arquitetura do sistema 
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em geral. Francisco assume essa tarefa de convidar o arquiteto de sistemas para dar-lhes 

mais detalhes. 

Sprint 2 – Dia 1 

Alessandro – Product Owner – adiciona novos itens ao Backlog do Produto baseado em 

suas reuniões recentes com o cliente. Além disso, ele adiciona itens para a estória 8 que 

deve ser refeita. Alessandro convida a Equipe para a reunião de Planejamento da Sprint 2. 

A Equipe discute e se compromete a estórias, seguindo as instruções do Francisco – Scrum 

Master – e a Sprint 2 começa. 

Aplicando Scrum 

As responsabilidades de um Desenvolvedor Scrum é a mesma de todos os outros 

membros da Equipe. Essa equipe é multifuncional (inclui membros de testes, analistas, 

especialista de domínio, etc.) com todas as habilidades necessárias para conclusão das 

atividades.  

Nenhum desenvolvedor é considerado hierarquicamente acima de outros membros da 

equipe, embora determinados membros possam ter experiência e conhecimentos que o 

qualificam como ponto de contato para esclarecimento de dúvidas e conhecimento 

técnico. 

Em uma microestrutura chamada Equipe Scrum, o organograma da Equipe permanece 

horizontal, com todas as posições preenchidas com o mesmo nível de responsabilidade e 

privilégios. Não existe separação, tanto organizacional quanto física de membros da 

Equipe. Onde necessário, pode existir um desenvolvedor Líder, sendo este reconhecido 

somente por sua experiência e conhecimento, mas não como papel hierárquico ou de 

responsabilidade diferenciada. 
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Embora cada membro da equipe possua uma especialização diferenciada – testes, UI/UX, 

banco de dados, etc. – todos compartilham a responsabilidade por todos os itens 

comprometidos e por completarem todos de acordo com a Definição de “Pronto”. 

Recomenda-se que todos os membros da Equipe aprendam sobre todas as especialidades 

necessárias para que todas as atividades sejam concluídas. Ou seja, especialistas em UI/UX 

podem aprender sobre banco de dados, e vice-versa. E, apesar de não ser requerido que 

todos sejam capazes de cumprir tarefas especializadas, é recomendado que todos sejam 

capazes de completar todas as atividades, indiferente da habilidade requerida. 

A própria equipe tem autonomia de se auto organizar e auto gerenciar, sem funções 

externas, e desfrutam de maior sucesso quando permanecem todos juntos, sem 

transferências ou mudanças (substituição de desenvolvedores). 

Negocia seus comprometimentos com o Product Owner, uma Sprint por vez, sem pressão 

externa. 

É vital que cada membro da equipe compreenda sua importância dentro da equipe e que 

a responsabilidade de entrega pertence a todos. Além disso, o comprometimento pessoal 

deve ser prioridade durante todo o ciclo de vida do produto. Isso significa que, embora 

imprevistos façam parte da vida, todos os membros da equipe participam e se 

comprometem ao seu trabalho e ao sucesso do projeto. 

Definindo e Garantindo Qualidade 

Geralmente, qualidade é percebida como “cumprindo requisitos” ou “desempenhando 

como especificado”. Mas a definição de qualidade se restringe a isso? Qualidade também 

é algo sobre satisfação. Para ilustrar: meu voo se atrasou e o novo horário de partida não 

satisfaz meus requisitos. No entanto, a equipe de terra no aeroporto se esforçou para me 

informar das razões para o atraso e da nova estimativa de partida. Eles também me 

ofereceram um reembolso integral, junto com um desconto na minha próxima viagem ou 
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a permanência na sala VIP, com direito a um almoço. O modo como lidaram com a crise 

supre minha satisfação e, por isso, continuarei a viajar com essa companhia aérea no 

futuro, mesmo que hoje eles não tenham suprido meus requisitos básicos. 

Em desenvolvimento de software, satisfação pode significar a satisfação do cliente, tanto 

quanto a satisfação da Equipe em seus esforços. Então, qualidade total em 

desenvolvimento de software pode ser descrita como “qualidade de código” (cumprindo 

os requisitos ou desempenhando como especificado), “qualidade de esforço” (por 

exemplo, eliminando desperdício), e “satisfação do cliente” (ou mesmo “agradando o 

cliente”). Mas alcançar tudo isso é o fim da estrada? Ainda não.  

Temos que entender que qualidade não é uma constante. Algo que agrada nosso cliente, 

nos satisfaz em nossos esforços, e cumpre requisitos hoje, pode não o fazer daqui a dois 

meses, se continuar ocorrendo da mesma forma. Todos já assistimos E.T. e ficamos 

fascinados. Mas se Steven Spielberg continuasse fazendo E.T. (ou um filme similar usando 

tecnologia similar) repetidamente, você ainda ia querer assistir? Tampouco Spielberg iria 

se agradar com seus próprios esforços. Então, qualidade deve continuar evoluindo, e um 

aspecto importante em qualidade é a melhoria contínua. Isso se traduz em ciclos 

consistentes de inspeção e adaptação. Qualidade tem que se manter melhorando e se 

reinventando, o que significa qualidade total e inclui melhorias continuas em qualidade. 

[m] 

Definição de Pronto 

Quando no papel de Desenvolvedor Scrum, a Definição de “Pronto” se traduz em 

requisitos que devem ser cumpridos por cada membro da Equipe, a fim de que essa 

definição seja cumprida. 
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Existem inúmeros requisitos que podem ser adicionados à Definição de “Pronto” que em 

longo prazo irão moldar os lançamentos ao ponto de constante sucesso. Os requisitos da 

Definição de “Pronto” devem ser analisados e implementados de forma consciente e sábia. 

Os requisitos da Definição de “Pronto” que fazem sentido em um futuro próximo, podem 

se tornar impedimentos no presente, se estiverem fora da capacidade da equipe em as 

cumprir. Por exemplo: se um desenvolvedor mais experiente acredita que o requisito de 

nenhum erro ou aviso do compilador devem fazer parte da Definição de “Pronto”, caso o 

resto da equipe tenha um déficit técnico alto, e não for capaz de alcançar esse requisito 

(pelo menos nas primeiras Sprints), tal requisito irá causar atraso nas atividades. 

Portanto, ao discutir o que a Equipe irá exigir na Definição de Pronto, leve em consideração 

o nível técnico de todos os membros, e a curva de aprendizado para que todos sejam 

capazes de cumprir os requisitos dessa definição. 

Não significa que tal regra (nenhum erro ou aviso do compilador) deva ser abolida, mas 

significa que, durante as primeiras Sprints, a Equipe tenha que se comprometer a menos 

estórias, considerando o tempo que irão levar para conseguirem cumprir o requisito sem 

causar atrasos no cronograma da Sprint. 

Não se comprometa a exigências na Definição de Pronto que sejam padrões de 

desenvolvimento, ou mesmo que sejam “impressionantes”. Seja realista nessa definição 

para que a Equipe consiga desenvolver sem impedimentos. Com a evolução do projeto, 

essa definição de pronto também pode evoluir para incluir exigências mais complexas, 

conforme a Equipe seja capaz de cumpri-las.  

Apontando Bugs 

Talvez código livre de defeitos possa ser escrito (eliminando erro humano) se um 

documento de requisitos perfeitos puder ser escrito. Primeiramente, demoraria anos para 

construir algo fascinante assim, e segundo, um documento ou desenho de requisito 
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perfeito é um mito. Sempre há maneiras de melhorá-lo e torná-lo mais fácil de ler e 

compreender por todos envolvidos. [n] 

O preço que o Product Owner está pagando pelos defeitos durante uma Sprint é 

infinitamente pequeno em comparação com o que ele recebe – um produto que pode ser 

lançado como software funcional. 

Todos devem compreender que desenvolvimento sem defeitos é um mito. Há inúmeros 

exemplos em que os melhores desenvolvedores introduziram bugs, algumas vezes tão 

simples quanto a conversão métrica que destruiu o projeto da NASA, o Orbitador 

Climático de Marte. Ou o processador Pentium falhou na conversão matemática, e causou 

a perda de $60 milhões em ligações interurbanas para a AT&T. Mas isso não significa que 

a equipe está livre de introduzir defeitos. 

Nisso está a beleza de inspeção e adaptação. Alguns, não todos, motivos principais e 

recomendações estão a seguir: 

• Falta de conhecimento do sistema. Entre em contato com o Product Owner para 

esclarecimentos durante a Sprint. 

• Falta de conhecimento técnico. Organize um treinamento apropriado para os 

membros da Equipe (algumas organizações dão valor a sessões de melhoria de 

habilidades e requerem planejamento para tais treinamentos). 

• Falta de motivação. Múltiplos fatores podem existir, e não serão discutidos aqui, 

mas devem ser resolvidos por Scrum Masters experientes. 

• Falta de tempo. Sprints que não são organizadas e planejadas corretamente, e 

devem ser mais cuidadosas, e com mais atenção. O Backlog da Sprint não foi 

planejando corretamente para execução. 

• Falta de coordenação. Esperar por outra equipe de última hora. Isso é típico, mas 

um bom Scrum Master pode considerar atividades cruciais nas Sprints anteriores 

e que terão forte dependência nas Sprints futuras. 
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Evitar Bugs é chave 

O que Philip Crosby [o] quis dizer quando disse “Qualidade é Grátis” (Quality is Free, que 

também é o título do seu livro publicado em 1979) é que a prevenção de defeitos sempre 

terá custo-benefício positivo. Isso definitivamente se aplica ao desenvolvimento de 

software. Para melhor ilustrar esse conceito, o gráfico abaixo aponta o custo de defeitos, 

ou bugs, durante a fase em que foram encontrados. [p] 

 

Refinamento de Backlog 

Na sessão de refinamento de Backlog, desenvolvedores devem validar ou desqualificar 

tudo que for presumido enquanto questionam o Product Owner. Ao discutir os requisitos 

em detalhe, conceitos e interpretações erradas podem ser eliminados e possivelmente 

bugs serão evitados. O tempo exigido para eliminar bugs é mínimo, sendo que nenhuma 

linha de código ainda foi escrita. 
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Código e testes unitários (micro testes) 

Quando micro testes falham após alterações no código, os testes que falharam irão indicar 

ao desenvolvedor onde novos defeitos foram introduzidos. Considerando que testes 

devem ser feitos frequentemente, a quantidade de código que possa ter sido alterada 

desde a última vez que os testes passaram será pequena suficiente para que o 

desenvolvedor consiga consertar o novo bug introduzido, geralmente em minutos. Note 

que, neste caso, menciona-se micro testes para estressar que esses testes unitários 

precisam ser bem pequenos. 

Testes de integração 

Quando os micro testes (testes unitários) não encontram um certo tipo de bug, esse bug 

irá ficar escondido no sistema até que algum outro teste o exponha. Quando é encontrado 

em um teste automatizado de integração, mudanças feitas por outros desenvolvedores já 

terão sido inseridas. Então esse conserto irá exigir mais tempo para descobrir o código 

ofensor, e talvez irá exigir mais esforço de outros desenvolvedores que precisem eliminar 

o bug. Sendo que os testes de integração devem correr regularmente, os desenvolvedores 

ainda podem fazer um ‘recall’ das mudanças introduzidas pelo bug, e provavelmente 

demorará uma hora ou menos de esforço humano para corrigir o problema. 

Testes manuais de aceite 

Quando nenhum teste automatizado expõe o bug, podemos somente esperar que esse 

será encontrado durante um teste manual. Geralmente esses testes irão ocorrer quando 

uma estória for implementada ou, na pior das hipóteses, um pouco antes do lançamento. 

Semanas podem ter passado, ou talvez meses, e geralmente envolve um sistema de 

gerenciamento de bugs. Isso causa gastos adicionais de recursos, pois o Product Owner 
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terá que entender o impacto e priorizar, um engenheiro terá que encontrar um meio de 

reproduzir, e o desenvolvedor terá que “escavar” o código para encontrar a mudança que 

foi feita há um bom tempo atrás. Nesse estágio, o esforço total combinado de todos, 

envolvidos em eliminar o bug, será de muitas horas à dias. 

Go-Live 

O resto dos bugs estarão “livres na floresta”, sendo expostos aos seus usuários finais. Se o 

usuário perceber que a qualidade do seu produto é baixa, isso será negativo para sua 

organização ou marca, e os usuários possivelmente irão considerar produtos alternativos. 

Consertar bugs em um ambiente público (Live) significa ter que enviar uma nova versão 

ao usuário (e os usuários finais terão impacto negativo até então) ou, se a severidade for 

muito alta, um pacote de patch será lançado e terá que ser enviado, junto com os recursos 

adicionais que isso irá acarretar. 

Bugs dentro e fora da Sprint 

É vital lembrar que, se tratando de bugs e defeitos, o Scrum Master e o Product Owner 

determinam sua criticidade e prioridade e, portanto, deve-se dar preferência a incluir 

bugs no Backlog do Produto para que sejam planejadas para as próximas Sprints, 

assim como se faz com estórias regulares, de acordo com seu valor e prioridade. 

Mas, sempre existiu e sempre existirão instâncias em que bugs encontrados deverão ser 

resolvidos imediatamente. 

Comecemos com a situação de lidar com bugs que podem chegar com a mais alta 

prioridade durante uma Sprint (ou seja, é imperativo ser resolvido) 

São comuns as situações em que a Equipe Scrum é responsável de desenvolver novas 

funcionalidades, mas também resolver bugs encontrados em produção, relacionados a 

estórias ou não.  Em organizações que não fizeram a transição completa para a 
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metodologia Ágil, onde Scrum pode ter uma interação final em cascata, esses bugs podem 

ser abertos durante a fase de QA (Quality Assurance) – e não sabemos quantos bugs 

existem. 

Quando bugs já são conhecidos, esses podem ser incluídos no Backlog do produto 

durante o planejamento da Sprint; eles podem ser estimados e considerados como 

estórias.  

Algumas vezes, no entanto, tudo que sabemos depois que uma Sprint começou é que 

teremos alguns bugs para resolver durante a Sprint. Esses bugs futuros podem aparecer 

mais tarde, como alta prioridade comparados as estórias já na Sprint.  Isso exemplifica o 

problema de como gerenciar os “desconhecidos conhecidos” em um projeto. Sabemos 

que potencialmente teremos alguns bugs para resolver, mas não sabemos quantos ou 

quais são. 

Temos que planejar o conteúdo da Sprint, e temos que lidar com bugs desconhecidos. 

Como podemos estimar bugs dentro de uma Sprint? Como esses bugs irão afetar a 

velocidade da Sprint? 

Estimando Bugs Futuros: Estórias versus capacidade de dias 

A primeira opção pode ser substituir os bugs (não presentes durante o início da Sprint) 

por “estórias reservadas”. Estimar tais estórias pode ser difícil porque não sabemos sua 

complexidade. A extensão dela pode ser na forma de designar o bug para outra equipe 

funcional (se foi designada incorretamente para a Equipe Scrum) até um conserto 

completo feito pela própria equipe Scrum. Podemos presumir que essas “estórias 

reservadas” são de tamanho pequeno até médio, e algumas delas são adicionadas à Sprint. 

Uma abordagem alternativa é deixar somente uma “estória reservada” para todos os bugs, 

com uma percentagem da velocidade da Sprint associada a ela. 

O principal em relação à primeira opção é que os “desconhecidos conhecidos” são 

gerenciados, estimados em estórias; e essas estórias são consideradas no 



PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER  PÁGINA 45 DE 93 

 

comprometimento da Sprint. Nesse caso a velocidade da Equipe não será impactada por 

esse trabalho “extra” porque o trabalho é visível e estimado em estória. 

A segunda opção poderia ser um buffer no número de dias que a Sprint precisa para tratar 

esses bugs. O tempo reservado para gerenciamento dos “desconhecidos conhecidos” 

pode ser considerado como menos capacidade para a Equipe durante a Sprint. Isso traz 

um comprometimento menor as estórias (da mesma forma que faria quando membros da 

equipe tiram férias durante a Sprint). Essa opção afeta a velocidade da Equipe porque 

parte dessa capacidade é reservada para o trabalho “extra” que ainda não está visível 

durante a Sprint e que ainda não foi estimada em estórias. [q] 

Refinando e Estimando  

Estimativas Ágeis 

Para analisar o conceito de estimativas Ágeis, veremos, a seguir, o exemplo de duas 

equipes – uma que usa horas para estimar esforço e uma que usa pontos. 

Sendo justo, vamos considerar que ambas Equipes estão iniciando a implementação Ágil. 

Todas as estórias já foram definidas e a equipe tem um conhecimento concreto do código, 

então todos tem boa ideia do que é necessário para cumprir suas metas. Também vamos 

presumir que ambas equipes já estão trabalhando juntas por vários meses antes dessa 

adoção da metodologia Ágil, e que ambas equipes já concluíram tarefas similares no 

passado. 

Estimando em horas 

A primeira equipe usa horas para estimar seus esforços. 
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Quando olham para uma estória, todos tentam compará-la com algum trabalho que já 

fizeram no passado. Então, para uma dada estória, pensam no último projeto que fizeram 

e sentem que esta tarefa é similar a uma já concluída no projeto anterior. Eles sabem que 

demorou dois dias para um engenheiro completar a tarefa, então eles estimam essa 

estória em 16 horas. 

Usando essa abordagem, eles prosseguem por toda a lista de estória até terem estimado 

estórias suficientes para preencher os dias da equipe pela duração da Sprint, e incluem as 

mesmas no seu primeiro Backlog da Sprint. 

Notem que a Equipe já criou algumas premissas. 

Primeiramente, um engenheiro pode realisticamente trabalhar 8 horas por dia durante 

toda uma Sprint? Qualquer um terá que revisar o código? Haverá custo de recursos para 

reuniões e outras interrupções? 

A Equipe também decidiu arbitrariamente que oito horas é o número de horas em um dia, 

e isso em si já é uma estimativa abstrata. 

Uma vez que um engenheiro inicia uma estória de dois-dias, ele percebe que a estória é, 

na realidade, um pouco mais complicada do que a Equipe havia antecipado, e envolve um 

pouco mais de pesquisa. Isso acontece, independente de terem usado pontos ou horas. 

Quando a estória foi completada literalmente, descobriu-se que o engenheiro gastou 

cerca de 30 horas durante o curso de quatro dias – cerca de duas vezes mais do que a 

equipe havia estimado inicialmente. 

Ao final da Sprint, a equipe anota quanto demorou para completar esta estória e outras 

no Backlog para referência em estimativas futuras. 

A reunião de Planejamento da Sprint seguinte, o Product Owner apresenta outra estória 

muito similar à estória anterior. 

A questão é, quanto tempo a equipe deve estimar em horas para completar essa 

atividade? Devem ver o histórico e afirmar que estórias como esta geralmente demoram 

16 horas? Ou definem 30 horas baseado na experiência mais recente? Sua habilidade de 
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completar estórias como essa mudou desde a última estória, ou as estórias estão ficando 

mais complicadas? 

Depois de somente uma Sprint ainda há pouco esclarecimento sobre como estimar o 

número de horas que essa segunda estória irá tomar. 

A equipe decide ser conservadora e estima o total da estória em 30 horas para ser 

completada. Mas quando a engenheira designada a trabalhar na estória inicia, ela percebe 

que essa estória em particular irá demorar 10 horas, e ela pode completá-la em menos de 

dois dias. Novamente, ela anota a estimativa errada para a retrospectiva da Sprint. 

Durante a reunião de planejamento da Sprint seguinte, é apresentado a equipe uma 

terceira estória, muito similar às duas anteriores. 

Qual escala deve ser usada para estimar quanto tempo irá demorar? Digamos que demore 

30 horas, eles provavelmente estarão sendo muito conservadores. Se disserem que irá 

demorar 10 horas, eles podem acabar tentando completar muito em pouco tempo. 

Quantas horas a estória vai demorar para ser completada é total adivinhação. 

Estimando com pontos 

Agora vamos considerar a outra equipe, apresentada com as mesmas estórias, e com o 

mesmo histórico de trabalho. Mas, neste caso, a equipe irá estimar usando pontos. 

A estória é apresentada para a equipe. Relacionada a outras estórias que já foram 

estimadas, esta se encaixa no meio da escala de pontos, que vai de 1 a 21, seguindo a 

sequência de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Então, suas estimativas terão cerca de cinco 

pontos de esforço para completar. Para eles, cinco pontos significa a quantidade de 

esforço que estará envolvida em estórias como esta que já encontraram no passado. 

Depois de trabalhar duas vezes mais na estória como essa que foram apresentados 

anteriormente, o engenheiro que completou esta estória menciona durante a 

retrospectiva que demorou mais do que ele esperava. Como resultado, a equipe foi 
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incapaz de completar todas as estórias no Backlog durante essa Sprint, diminuindo sua 

velocidade. 

Durante a próxima reunião de Sprint, é apresentada a equipe uma segunda estória, muito 

similar à primeira. Relacionado às outras estórias apresentadas, e as estórias que 

completaram na última Sprint, esta estória agora recebe um oito. Os pontos que eles 

estimam refletem o esforço relativo que a Equipe acredita estar envolvida em completar 

uma estória similar a esta, comparada com outras estórias que já trabalharam. 

Quando uma engenheira começa a trabalhar na estória, nota que o trabalho vai requerer 

menos esforço que a estória anterior requereu. Durante a retrospectiva, ela menciona o 

fato que a estória não pareceu tão difícil quanto os pontos que a equipe havia designado. 

Mas, para registro histórico, ainda se manteve como uma estória de oito pontos, e foi 

completada e gravada como oito pontos no gráfico de Burndown da Equipe. 

Como resultado de estimar a estória abaixo, a equipe foi capaz de trazer mais trabalho 

durante essa Sprint. Isso também significa que sua velocidade média, ou número médio 

de pontos que a equipe pode completar durante uma única Sprint aumentou. 

Quando a próxima estória chega, a equipe tem uma decisão fácil sobre como estimá-la. 

Relacionada as outras estórias apresentadas, e no histórico da equipe, eles estimam que 

essa nova estória irá tomar cinco pontos de esforço. O número de pontos aceitos no 

Backlog da Sprint reflete o que eles acreditam poder ser completado em uma única Sprint, 

baseado em sua experiência com as duas Sprints anteriores. E esse valor é ajustado 

constantemente para se igualar à qualidade das estórias que a Equipe está recebendo, e 

à melhoria na habilidade da equipe em estimar sua capacidade. 

Pontos são mais precisos 

Notou como a estimativa de horas da primeira equipe, e a estimativa de pontos da 

segunda, na verdade tiveram pouco relacionamento a quanto trabalho a equipe teve que 

completar para finalizar as estórias? 
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De fato, a primeira equipe estava usando horas quase como se essas representassem um 

conceito abstrato, ao invés de uma hora objetiva e mensurável. Simplesmente chamar sua 

unidade de esforço “horas” tornou suas tentativas muito mais complicadas, porque “hora” 

para eles não se igualava exatamente a horas reais. 

Depois de somente duas Sprints, a segunda equipe já tinha vantagem sobre a primeira. 

Eles sabiam como estimar novas estórias seguindo adiante, e como incorporá-las em seu 

planejamento de capacidade. Quando eles estimavam uma estória em oito pontos de 

esforço, isso significava algo específico para a equipe. 

Pontos ajudam aos membros da equipe entender sua própria habilidade em se 

comprometer a uma estória e completá-la, relativa a outras estórias que já completaram. 

Sem essa abstração útil, através de pontos, uma equipe tem muito mais dificuldades em 

prever quanto realmente podem completar em um certo período de tempo. [r] 

Refinamento do Backlog do Produto 

O refinamento do Backlog do Produto é um processo em que os itens do Backlog são 

revisados pela equipe Scrum, inserindo mais detalhes e garantindo o esclarecimento dos 

requisitos para esse item. 

Qualquer item do Backlog do Produto deve ser refinado como e quanto informações 

adicionais forem necessárias. No entanto, a prioridade deve ser dada a refinar itens do 

Backlog que provavelmente serão incluídos na próxima Sprint. Isso garante que 

informações suficientes são conhecidas sobre cada item e permitem que sejam estimadas 

corretamente – geralmente durante a próxima reunião de planejamento da Sprint – e 

planejadas como serão entregues, e permitem que a equipe se comprometa a entregar 

esse e outros itens na próxima Sprint. 

O refinamento do Backlog deve ser um processo constante. No entanto, algumas equipes 

descobrem ser útil planejarem uma reunião no meio da Sprint que permita que os itens 
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candidatos à próxima Sprint sejam discutidos. Essa sessão auxilia nas atividades de 

refinamento do Backlog, com revisões sendo feitas durante a sessão de Planejamento da 

Sprint. 

Todos os membros da equipe devem estar envolvidos no refinamento do Backlog. Isso 

garante que toda equipe entenda o que é requerido de cada item do Backlog que eles 

podem incluir em uma Sprint. Além disso, podem incluir quaisquer especialistas em UI/UX, 

DBA, infraestrutura, etc. que podem ter envolvimento na entrega do item enquanto o 

mesmo estiver sendo refinado. [s] 

O produto final do refinamento do Backlog do Produto são itens claros e completos que 

definam exatamente o que se espera ao finalizar a entrega desse item, em que todos os 

membros da equipe saibam exatamente o que precisa ser feito. Esse refinamento inclui, 

mas não se restringe à: 

• Critério de Aceite 

• Comportamento 

• Propósito 

• Alternativas de comportamento 

• Meta a ser alcançada 

É importante lembrar que, mesmo depois de ser incluído em uma Sprint, um item pode 

ainda ser mais refinado, de acordo com as necessidades de entendimento e 

esclarecimento que possam surgir durante o decorrer da Sprint. No entanto, esse 

refinamento deve ser discutido e acordado entre a Equipe e Product Owner, com intuito 

de manter a visibilidade. 
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Testes Ágeis 

Testes em paralelo ao desenvolvimento 

Como mencionados anteriormente (vide Código e testes unitários p. 42), os micro testes 

ou testes paralelos são testes pequenos e simples que são feitos em paralelo ao 

desenvolvimento do código, da lógica e do domínio do projeto. Não existe uma regra ou 

padrão específico para esses testes, que devem ser criados para validar comportamentos 

ou dados de saída em um formato conciso e rápido, de forma que não exijam muito tempo 

nem para criá-los, tampouco para corrê-los constantemente. 

Desenvolvimento, testes exploratórios e de aceite 

Como mencionado anteriormente (vide Testes manuais de aceite, p. 42) é possível que 

alguns bugs se escondam sorrateiramente em setores sombrios de código e, por isso, 

acabam não sendo encontrados durante os testes paralelos e testes unitários arrolados 

durante o desenvolvimento do produto. Por esse motivo, e vários outros, os testes 

exploratórios e testes de aceite evitam maiores constrangimentos com bugs (pequenos 

ou complexos) que sejam lançados em um produto final e que possam, potencialmente, 

diminuir o valor do produto aos usuários finais, causando avarias à marca, produto, ou 

mesmo perdas financeiras. 

Testes exploratórios são melhores conduzidos por Stakeholders alheios à Equipe (embora 

não seja regra) pois terão “olhos” mais críticos e menos condicionados, em comparação 

aos indivíduos que criaram o código. 

Portanto, testes exploratórios devem ser considerados parte essencial da Definição de 

“Pronto”, mesmo que tenham que ser mapeados com estimativas de esforço, etc. 
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Testes unitários 

Relacionados aos testes paralelos (ou micro-testes) testes unitários visam avaliar o 

comportamento e saída de dados de pedaços maiores do sistema, talvez em nível de 

classe ou Assembly à ponto de indicarem a aderência do código às regras de negócio e 

requisitos de saída de dados. Testes unitários são mais complexos e completos e 

geralmente são considerados como requisitos de compilação e em Gated Checkins (check-

in com requisitos)  

TDD (Testes antes do desenvolvimento) 

Test Driven Development (TDD) ou em português desenvolvimento orientado a testes é 

uma técnica de desenvolvimento de software que se baseia em um ciclo curto de 

repetições. Primeiramente o desenvolvedor escreve um caso de teste automatizado que 

define uma melhoria desejada ou uma nova funcionalidade. Então, é produzido código 

que possa ser validado pelo teste para posteriormente o código ser refatorado para um 

código sob padrões aceitáveis. 

Todo o conceito de desenvolvimento usando testes compraz o TDD (Test Driven 

Development) e envolve a noção de que nenhum código deve ser escrito sem que exista 

um teste relacionado. 

Dentro do TDD, todas as classes, métodos dados são testados com classes de teste 

unitários. Todas as funcionalidades da Assembly são codificadas inicialmente (stubs) em 

unidades de testes que falham e, após a real funcionalidade ter sido codificada e concluída, 

os mesmos completam com sucesso. 
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No paradigma de testes unitários, os métodos normalmente são codificados desta forma 

(triplo A, ou AAA): 

Testes de Aceite 

Relacionados aos testes exploratórios, os testes de aceite (UAT – user acceptance test) 

almeja que o usuário final procure por bugs, e também “assine” embaixo do que está 

sendo entregue. Esse teste, além de um meio de buscar por bugs inesperados, também 

auxilia tanto a Equipe, quanto o usuário final, a navegar por toda aplicação e “signoff” em 

cada um dos requisitos exigidos. E, por fim, também finaliza a fase de criação do produto 

como landmark ou evento lançamento, transacionando para a fase oficial de manutenção. 

Analisando Cobertura de Código 

Como uso de ferramentas estatísticas, avalia-se quanto do código está “coberto” por 

testes. Ou seja, de todas as classes, métodos, dados, etc., quanto dos mesmos têm testes 

associados? Geralmente, considera-se uma porcentagem aceitável entre 60%-80% de 

cobertura de código. Isso significa que cerca de 60%-80% das classes e métodos, têm 

testes associados que garantem sua integridade e garantem que aderem aos requisitos 

do negócio. 

public void Assembly_Classe_Metodo() 
{ 
    //Arrange 
    //Act 
    //Assert 
} 
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Arquitetura Emergente e Desenvolvimento 

Evolutivo 

Aptos para o Propósito 

Da expressão em inglês Fit for Purpose, significa estar apto para as atividades que são 

esperadas de cada membro da Equipe. Ou seja, indiferente de qualquer curva de 

aprendizado ou experiência que possa ser adquirida por cada indivíduo, cada um sente-

se parte da equipe e compreende suas reponsabilidades e participação dos sucessos e 

fracassos. 

Sendo assim, cada participante da equipe compreende que tem que estar fora da zona de 

conforto e tem que estar disposto a se adaptar para completar as atividades da Sprint. 

Zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma 

pessoa está acostumada a ter e que não a causam nenhum tipo de medo, 

ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. 

Na zona de conforto, as pessoas realizam sempre um determinado tipo de 

comportamento que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com 

uma sensação de segurança. Essa segurança é uma falsa segurança, uma vez que, 

quando ocorre uma grande mudança, quem está muito confortável leva um 

choque maior, e estará menos preparado para sobreviver do que os outros. 

Os indivíduos em geral, necessitam saber operar fora de sua zona de conforto 

para realizar avanços, melhorar seu desempenho seja ele no trabalho, na vida 
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pessoal etc. A zona de conforto é um tema sempre muito debatido na psicologia. 

[t] 

Evitando Requisitos e Design iniciais 

Equipes de projetos tradicionais seguem uma abordagem (quase) serial de 

desenvolvimento na qual os requisitos são definidos e documentados no início do projeto. 

Esses requisitos podem, ou não, serem aprovados pelos Stakeholders do projeto, e são 

entregues aos desenvolvedores. Aumentos de requisito, mais conhecidos como aumentos 

de escopo (scope creep), são contidos via uma série de processos de gerenciamento (ou 

mais especificamente um processo de prevenção de mudanças). Processos tradicionais de 

gerenciamento de mudanças envolvem uma ou mais pessoas, e geralmente são referidos 

como comitê de controle de mudanças e que agem como uma chancela que avalia e 

potencialmente aprova mudanças. A meta é geralmente minimizar, se não prevenir 

completamente, os aumentos de requisitos a fim de manter o projeto dentro do 

orçamento e dentro do prazo.  Esse comportamento gera um desperdício considerável. 

O Relatório Chaos [u] compartilha estatísticas interessantes pertinentes a efetividade 

desse tipo de abordagem. O relatório contempla milhares de projetos, pequenos e 

grandes, em todo mundo e em diferentes domínios de negócios. Esse relatório mostra 

que 15% de todos os projetos fracassam completamente, e que 51% tem desafios 

(severamente atrasados ou acima do orçamento). No entanto, o relatório também 

contemplou um subgrupo de equipes tradicionais que eventualmente entregaram seus 

produtos e questionou: “Da funcionalidade entregue, quanto foi realmente usado”? Os 

resultados estão resumidos no gráfico abaixo, sendo o absurdo 45% da funcionalidade 

nunca sendo usada, e mais de 19% raramente sendo usada. Ou seja, esses projetos de 

“sucesso” possuem grande quantidade de desperdício. [v] 
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Esse desperdício ocorre por várias razões: 

1. Requisitos mudam. O período entre o momento em que o requisito é ‘finalizado’ 

até o momento em que o sistema é entregue geralmente dura meses, se não, anos. 

Durante esse tempo mudanças ocorrem no mercado, legislação, ou na estratégia 

da organização. Todas essas mudanças irão motivar mudanças no projeto. 

2. O entendimento dos requisitos muda. Muito mais frequentemente o que 

identificamos como mudanças nos requisitos são, na realidade, melhorias nos 

requisitos já existentes. Indivíduos não são muito bons em predizer o que querem. 

Eles podem ter boa indicação de que tipo de pensamento que tem, e quando veem 

o que está sendo produzido podem então prover algum feedback do quão 

apurado o produto está. É natural que as pessoas mudem de ideia, e é necessária 

uma abordagem que permita isso. 

3. Indivíduos inventam requisitos. Um efeito colateral da abordagem tradicional é 

que ensinamos várias gerações de Stakeholders que será fácil criar requisitos no 

início, e muito doloroso mudar de ideia mais tarde. Ou seja, motivamos o desenho 
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de requisitos do que eles podem necessitar em algum ponto, garantindo que uma 

grande porcentagem da funcionalidade que eles especificam, na realidade, não é 

necessária. 

4. Uma tampa é colocada no que pode ser entregue. Frequentemente, criar 

requisitos no início do projeto restringe o que será entregue pela equipe durante 

o projeto e no decorrer do mesmo, a quantidade de entregas diminui conforme o 

projeto comece a ficar sem recursos ou tempo. 

Desenvolvendo em fatias, não em camadas 

Para acelerar o ciclo de feedback, podemos tomar uma funcionalidade grande e quebrá-

la em vários pedaços menores que cortam todas as camadas de arquitetura. Podemos 

quebrar quase qualquer funcionalidade em fatias que custam alguns poucos dias para 

conseguir que todas as peças sejam construídas, integradas e testadas. Cada fatia 

compreende qualquer trabalho necessário em uma camada arquitetônica tanto quanto 

testes e integração que pode ser necessária para completá-lo e torná-lo disponível para 
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lançamento. Dentro do Scrum, cada fatia completa a definição de “pronto” entre um ou 

dois dias. [w] 

 

Minimizando Documentação 

O problema fundamental é comunicação e não documentação. Adeptos à metodologia 

Ágil escrevem documentação se for a melhor forma de alcançar as metas, mas geralmente 

existem meios mais eficazes para isso do que por documentação estática. Por isso, 

documentos devem concretizar ideias, e não especular.  

A documentação deve receber uma abordagem evolutiva, buscando esclarecer conforme 

um ciclo regular de feedback. Ou seja, a documentação deve ser a mais básica e suficiente 

para que o desenvolvimento possa ser feito. No decorrer do desenvolvimento, dúvidas, 

Aplicação Cliente 

Servidor 

Banco de Dados 

Fatia 1 Fatia 2 Fatia 3 Fatia 4 Fatia 6 
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feedback e ajustes sempre podem ocorrer, e a documentação será atualizada para suprir 

as necessidades de esclarecimentos e melhorias da funcionalidade. [x] 

Requisitos, Lançamentos e Entregas 

Qualidade no Código == Software de Qualidade 

Há várias maneiras de implementar código assim como há vários desenvolvedores que 

podem implementá-las e, por isso, desenvolvimento de software é uma profissão 

divertida. Também significa que há várias opiniões sobre o que é software de boa ou alta 

qualidade. O que um desenvolvedor considera código de qualidade pode ser bem 

diferente da opinião de outro desenvolvedor. 

Um simples exemplo disso é um método escrito de forma compacta, usando sintaxe 

compacta e o menor número de linhas possível. Enquanto para um isso pode parecer 

código de qualidade, para outro desenvolvedor que prefere código prolixo e de estrutura 

de leitura mais fácil, pode parecer conciso demais e até esotérico. 

Faz mais sentido começar a pensar em código em termos da qualidade que possui, ao 

invés de tentar expressar qualidade com uma única definição. 

Indiferente de quais padrões de desenvolvimento que sejam usados para auxiliar no 

desenvolvimento e qualidade do código, os pontos mais importantes a serem estressados 

sobre software de qualidade são: 

1. Qualidade consiste em funcionalidades do produto que suprem as necessidades 

dos clientes e, portanto, produzem satisfação ao cliente. 

2. Qualidade consistem de estar livre de deficiências. 
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Outro ponto importante sobre qualidade é a capacidade do código em minimizar o tempo 

de leitura e a curva de aprendizado. Ou seja, quanto mais fácil o código for de ser lido e 

compreendido, esse código também consiste em software de qualidade. [y] 

Boas Práticas de Desenvolvimento 

S.O.L.I.D. 

Este é um acrônimo para Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface 

segregation e Dependency inversion. Este termo foi criado por Robert C. Martin (Uncle 

Bob) para unir alguns padrões muito utilizados no Design Orientado a Objetos, que visam 

facilitar a manutenção, legibilidade e vida do nosso código. 

• Single Responsibility Principle (Princípio da Única Responsabilidade): Este 

princípio prega que todo objeto deve ter apenas um motivo para mudar e um 

único foco de responsabilidade. Aderindo a este princípio, o desenvolvedor evita 

o problema de classes monolíticas. Por ter objetos concisos, o desenvolvedor 

novamente aumenta a legibilidade e manutenção do sistema. 

• The Open-Closed Principle (O Princípio do Aberto-Fechado): Aberto para 

ampliação, mas fechado para modificação. Estender ou ampliar as capacidades do 

software sem mudá-lo. Projete o software para que novas funcionalidades possam 

ser adicionadas separadamente, com módulos distintos, com custo de integração 

mínimo. 

• Princípio da Substituição Liskov: Este princípio dita que o desenvolvedor deve 

poder utilizar qualquer classe derivada no lugar da superclasse e ter o mesmo 

comportamento sem modificação. O princípio serve de lembrete ao desenvolvedor 

que as subclasses devem agir como se espera de uma classe base utilizada, sem a 
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necessidade de downcast (cast explícito) para checar o comportamento de uma 

subclasse específica. 

• Princípio da Segregação de Interface (Interface Segregation Principle): 

Estabelece que clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que eles 

não utilizam. A ideia aqui é separar ou dividir interfaces “gordas” em várias 

pequenas, em grupos específicos de funcionalidades relacionadas. Separe 

interfaces grandes em grupos separados de contratos, tornando mais fácil utilizar 

e mais fácil o entendimento do seu código. 

• Princípio da Inversão de Dependência: Módulos de alto nível não devem 

depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. 

Abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender das 

abstrações. 

Dependency Intection - DI (Injeção de Dependência) 

Injeção de Dependência (Dependency Injection) é o ato de fornecer um baixo nível 

dependência de classe via um construtor, método ou propriedade. Inversão de 

Dependência e Injeção de Dependência ambas se referem ao mesmo processo de 

desacoplar seu código. A ideia deste princípio é isolar suas classes da implementação e 

ter elas dependendo de classes abstratas ou interfaces. Isto incentiva codificar para uma 

interface. 

MVVM 

O MVVM (model view viewmodel) é um padrão de arquitetura. Ele é uma especialização 

do padrão de modelo de apresentação que foi introduzido por Martin Fowler. Ele também 

está relacionado aos padrões MVC (Model-View-Controller) e MVP (Model-View-

Presenter) que o desenvolvedor talvez já conheça. 
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Um aplicativo que usa o MVVM separa comportamento de apresentação, lógica de 

negócios e interface do usuário: 

• Os modelos representam o estado e as operações dos objetos de negócios que 

seu aplicativo manipula. Por exemplo, o Hilo lê e modifica arquivos de imagem. 

Portanto, faz sentido que os tipos de dados de arquivos de imagem e as operações 

em arquivos de imagem façam parte do modelo do Hilo. 

• As exibições contêm elementos da interface do usuário e incluem código que 

implementa a experiência do usuário do aplicativo. Uma exibição define a 

estrutura, o layout e a aparência definem o que o usuário vê na tela. Grades, 

páginas, botões e caixas de texto são exemplos dos elementos que os objetos de 

exibição gerenciam. 

• Os modelos de exibição encapsulam o estado, as ações e as operações do 

aplicativo. Um modelo de exibição serve como uma camada de separação entre o 

modelo e a exibição. Ele fornece os dados em um formato que a exibição pode 

consumir. Além disso, atualiza o modelo para que não haja necessidade de 

interação entre ele e a exibição. Os modelos de exibição respondem a comandos 

e eventos de gatilho. Eles também funcionam como fontes de dados para os dados 

mostrados pelas exibições. Os modelos de exibição são criados especificamente 

para oferecer suporte a uma exibição. É possível interpretar um modelo de exibição 

como o aplicativo sem a interface do usuário. Nos aplicativos do Windows Store, 

é possível vincular exibições a seus modelos de exibição correspondentes por meio 

de declarações. 

Keep It Simple Stupid (KISS) 

Mantenha simples, evite complexidade desnecessária. 
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Don’t Repeat Yourself (DRY) 

 Variação: "Uma regra, um lugar”. Tenha um único lugar onde a regra é implementada. 

Tell, Don’t Ask 

Diga aos objetos quais ações o desenvolvedor quer que eles executem ao invés de 

perguntar sobre os estados deles e então tomar a decisão de qual ação executar. 

You Ain’t Gonna Need It (YAGNI) 

Inclua somente funcionalidade que é necessária. 

Código Limpo 

Código limpo habilita ao desenvolvedor compreendê-lo e alterá-lo sem grande curva de 

aprendizado, sem necessidade de passar dezenas de horas analisando e debugando para 

entender o comportamento e principalmente, que pode ser lido e compreendido mesmo 

depois de vários dias, meses ou anos. [z] 

Código limpo: 

• Facilita a compreensão do fluxo de execução de toda aplicação; 

• Facilita a compreensão de como diferentes objetos colaboram entre si; 

• Facilita a compreensão da função e responsabilidade de cada classe; 

• Facilita a compreensão do comportamento de cada método; 

• Facilita a compreensão do propósito de cada expressão e variável. 
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Código e Teste putrefato 

Código e teste putrefato são aqueles que se tornam um pesadelo para manutenção e 

debug. Geralmente tem as seguintes características: [aa] 

• Inchado – código, métodos e classes que aumentaram em proporções tão 

gigantescas que são difíceis de serem mudados. Não aparecem imediatamente, 

mas tendem a acumularem conforme o aplicativo evolui (e especialmente quando 

ninguém se esforça para erradicá-lo). 

• Abusadores de Orientação à Objetos – são aplicações incompletas ou incorretas 

dos princípios de programação orientada a objetos. 

• Dispensáveis – algo inútil ou desnecessário e cuja ausência poderia tornar o 

código mais claro, mais eficiente e mais fácil de entender. 

• Acopladores – código neste grupo contribuem para um excesso de acoplamento 

entre classes ou exagerados em delegados (delegates). 

Suporte ao Código de Qualidade 

Em aplicativos médios podem variar entre 1000 e mais de 10000 linhas de código. 

Gerenciar esse código vai muito além de ter um gerenciador de repositório. Para encontrar 

código de qualidade, e remover código de baixa qualidade, um trabalho extremo de 

revisão seria necessário. No entanto, hoje existem várias ferramentas que auxiliam o 

suporte ao código de qualidade, usando algoritmos de busca, métricas e processos de 

garantia de qualidade.  

Embora algumas dessas ferramentas exijam implementação e gerenciamento, em longo 

prazo o retorno será em aplicativos melhores gerenciados, código mais limpo e 

principalmente maior satisfação do cliente. [bb] 
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Nesta série de cursos, damos ênfase ao Team Foundation Server e ao Visual Studio, da 

Microsoft. Então, as ferramentas apontadas a seguir têm base nesses aplicativos. 

Análise de Código, Métrica de Código e Código Clonado 

Dentro do progresso de um projeto, revisar o código tem parte essencial para medir a 

qualidade do produto. Há múltiplos benefícios de promover a revisão de código: 

• Encontrar defeitos cedo e código putrefato auxilia em evitar complexidades pós-

desenvolvimento. 

• Aderência aos padrões de desenvolvimento auxiliam a manter a dívida técnica em 

dia. 

Essa revisão de código é uma funcionalidade presente no Visual Studio, que permite que 

membros da Equipe enviem seu código a outros membros, para que esses revisem seu 

código, procurando por problemas e sugestões. 

Também no Visual Studio, podemos identificar código putrefato e tomar decisões sobre 

a reescrita requerida. Essa é a ferramenta de Métrica de Código. 

A ferramenta de Métrica de Código analisa o projeto e mede a complexidade e provê 

melhor introspeção sobre o código. 

A janela de Resultados da Métrica de Código auxilia a entender a dificuldade (ou 

facilidade) de manutenção do nosso código. 

Visual Studio também possui a ferramenta de código clonado, que busca qualquer código 

duplicado em todo o projeto. [jj] 
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Integração Contínua 

Equipes de alto desempenho aprenderam a serem mais espertos em seu desenvolvimento, 

e não a trabalhar mais duro. Uma forma que fazem isso é criando integração contínua em 

suas mudanças de código com as de outros na equipe e rodando testes automatizados 

para verificar que a integração não quebrou nada. Enquanto esses testes automatizados 

podem ser feitos dentro do Visual Studio, o Team Build pode provavelmente rodar mais 

rápido e de forma assíncrona, permitindo que os desenvolvedores trabalhem em outras 

coisas. Outro benefício disso é que os testes podem ser rodados em ambientes 

controlados que irão mostrar rapidamente quaisquer problemas de configuração. 

Uma melhor maneira de evitar testes dolorosos e merges manuais é criar merges menores 

e menos doloridos durante todo o dia. Isso é a base para Integração Contínua. IC 

automática leva esse passo ainda mais além. Uma vez inseridos em um check-in, um build 

automático se inicia, tendo sido causado pelo evento de check-in. O código fonte é 

compilado, binários são lançados, testes automatizados correm, e o feedback é retornado 

rapidamente à Equipe. 

IC se resume em reduzir risco. Quando um desenvolvedor deixa a integração para mais 

tarde naquele dia, na semana, ou na Sprint, o risco de fracasso (ou seja, a funcionalidade 

não funcionar, houver efeitos colaterais, ou bugs) aumenta. Ao integrar mudanças no 

código com as de outros regularmente durante o dia, a equipe irá identificar esses 

problemas rapidamente e será capaz de consertá-los mais rápido porque o código ofensor 

é recente nas mentes de todos. A prática de IC é imperativa para o alto desempenho da 

Equipe Scrum. [ii] p. 245-246 
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Feedback Contínuo e Ferramentas Relacionadas 

Ciclos rápidos de feedback são a paixão dos desenvolvedores – quanto mais rápido 

melhor. Assim que criamos algumas linhas de código, apertamos F5 para saber a opinião 

do compilador. Assim que reescrevemos um método rodamos o teste unitário para ver se 

ele passa. Assim que temos uma interface tangível, pedimos que um colega ou Product 

Owner dê uma olhada e nos diga o que acha. Assim que terminamos uma tarefa, fazemos 

check-in para que a integração contínua crie o build ou que outro desenvolvedor avalie 

nosso trabalho. Feedback contínuo é saudável para o produto, tanto quanto é para o 

desenvolvedor. 

Feedback automático através de builds, testes unitários, cobertura de código, análise de 

código, etc. são excelentes. Desenvolvedores podem usar Visual Studio ou TFS para 

receber feedback a qualquer hora do dia ou noite. O resultado diz à Equipe de 

desenvolvimento que estão construindo a funcionalidade corretamente. Equipes de alto 

desempenho tiram vantagem dessas funcionalidades para garantir que estão bem 

informados sobre o progresso e qualidade de seu trabalho. [ii] p. 236 

Dívida técnica e como resolvê-la 

O termo Dívida Técnica é uma metáfora criada por Ward Cunningham que auxilia a pensar 

sobre esse problema. Em sua metáfora, concluir itens de forma rápida e suja cria uma 

dívida técnica, que é similar a uma dívida financeira. Como uma dívida financeira, a dívida 

técnica cria pagamentos com juros, que ocorrem em forma de trabalho extra que tem que 

ser feito no futuro por causa dessa forma pobre e suja de trabalho inicial. Podemos 

continuar pagando com juros, ou podemos simplesmente quitar essa dívida ao rescrever 

o design rápido e sujo por um design melhor. Embora haja custo em quitar essa dívida, 

ganhamos ao reduzirmos os pagamentos de juros no futuro. 
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A metáfora também explica por que pode ser sensato usar uma abordagem rápida e suja. 

Como um negócio acumula algumas dívidas para tirar vantagem de oportunidades do 

mercado, desenvolvedores também podem acumular uma dívida técnica para cumprir 

uma data de entrega importante. O problema muito comum é que organizações de 

desenvolvimento permitem que sua dívida saia do controle e gaste a maioria do esforço 

de desenvolvimento futuro pagando juros técnicos. 

Não importa o quão talentosos e espertos são os desenvolvedores, todas essas pequenas 

dívidas se acumulam e pesam no projeto, e começam a arrastá-lo. [cc] 

Portanto, pague suas dívidas sempre que possível e o mais rápido possível, para evitar 

elefantes brancos e atrasos. 

Desafios de Scrum 

Finalizar e evitar trabalho sem conclusão 

Durante a reunião de planejamento da Sprint, vale considerar que todas as atividades que 

serão entregues terão que satisfazer a definição de “pronto”. Por essa razão, toda a equipe 

deve ser capaz de compreender que sua estimativa inclui todos os requisitos dessa 

definição, sendo que quaisquer atividades que não satisfaçam tais requisitos não podem 

ser consideradas entregues e deverão voltar ao Backlog de uma Sprint posterior, afetando 

a velocidade e causando problemas de planejamento para as próximas Sprints. 

Portanto, cada membro da equipe deve chegar a um consenso de quanto deverá ser 

entregue, a fim de que todos os itens comprometidos sejam terminados e concluídos e 

passem por todos os requisitos da definição de pronto. 
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Ao planejar corretamente, sem tentativas de autopromoção – tentando se comprometer 

a mais trabalho do que o aconselhável – as atividades serão todas finalizadas e a Sprint 

concluída com sucesso.  

Renegociação de Escopo 

Existem inúmeras razões para se renegociar o escopo de um projeto. Em todas elas, a 

renegociação precisa ser planejada e apresentada de forma positiva e convincente. 

Em primeiro lugar, renegociar não precisa ser culpa de ninguém. Seria maravilhoso se 

todos fossemos ótimos em descrevermos o escopo e as expectativas a serem alcançadas 

em cada projeto que participamos. Mas a verdade é que essa é uma habilidade 

desenvolvida com o tempo. Devemos sempre estar preparados para o inesperado. 

Negociações ocorrem muito melhor se nenhum “dedo” for apontado, imputando culpa a 

qualquer um. 

Em segundo lugar, presuma inocência. Em alguns casos, o cliente pode tomar a atitude 

de presumir que a Equipe já deveria ter sabido disso, ou simplesmente evitou expor 

informações que aumentassem o preço do projeto. Isso PODE ser verdade em alguns 

casos, mas é melhor presumir a inocência de todos, na hora da renegociação. 

Em terceiro lugar, não é falta de profissionalismo. Se o projeto jamais foi atualizado, 

ajustado ou esclarecido (aumentando ou ajustando o escopo), então é possível que a 

projeção inicial do escopo tenha sido falha. No entanto, isso raramente acontece e, se o 

projeto for grande e se estender por um período longo de tempo, é justo a abordagem 

de renegociação. O pior que pode ocorrer é o cliente se recusar e resolver levar seu projeto 

para outra organização. [dd] 
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Criando experimentos (Spikes) 

Pequenos experimentos isolados são feitos quando mais informações são necessárias. Ou 

seja, quando se deparar com uma questão, não especule sobre a resposta – conduza um 

experimento! Descubra como usar dados reais para progredir. 

Para isso serve um experimento (Spike). Um Spike é um experimento técnico. É uma 

pequena investigação de como solucionar um problema. Por exemplo, um programador 

pode não saber se C# lança uma exceção de sobrecarga de pilha aritmética. Um teste 

Spike rápido de dez minutos pode resolver a questão. 

A melhor forma de implementar um Spike é, geralmente, criar um pequeno programa que 

demonstra a funcionalidade em questão. Você pode ler quantos livros e tutoriais quanto 

quiser, mas nada melhor para entender um problema com mais detalhes do que 

escrevendo código com ele. É importante trabalhar com um ponto de vista prático, não 

somente o teórico. 

No entanto, escrever código leva mais tempo que ler um tutorial. Reduza esse tempo 

escrevendo programas pequenos e unitários. Ignore as complexidades necessárias para 

escrever código de produção – foque somente em escrever algo que funciona. Rode o 

programa de command-line ou estrutura de testes. Coloque valores fixos (hardcode). 

Ignore o input do usuário, a não ser que seja absolutamente necessário. No final, terá um 

programa com algumas dúzias de linhas de código que rodam tudo desde o main(). 

Obviamente, não será possível reutilizar esse código em seu aplicativo de produção, sendo 

que não foi criado usando padrões ou disciplina normal e cuidado. Não importa, isso é 

um experimento. Quando terminado, jogue fora, valide a documentação, ou compartilhe 

seus resultados com seus colegas, mas não trate tudo isso como nada mais que um 

experimento. [ee] 
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Colaboração em Equipe multifuncional 

Como já exposto várias vezes durante este curso, todos os membros da Equipe são 

considerados como um único corpo de desenvolvedores, sem hierarquias, privilégios, ou 

responsabilidades especiais. Todos da Equipe são considerados como peças essenciais da 

Equipe, mas, ao mesmo tempo, nenhum membro é considerado insubstituível. Isso 

significa que todos os membros da Equipe são capazes de exercer quaisquer funções 

necessárias para concluir as atividades, de acordo com a definição de pronto.  

Para que isso aconteça, é importante que todos os membros sejam treinados e ensinados 

a desempenhar qualquer atividade que esteja incluída na Equipe. Por exemplo, um analista 

de negócios, apesar de ter sua especialidade para tal, pode e deve ser capaz de 

desenvolver código, testar, implementar ajustes de UI/UX, etc. Não é esperado que esse 

analista de negócio seja especialista em todas as funções da Equipe Multifuncional, mas 

que seja capaz de prosseguir com o trabalho esperado da equipe, indiferente se o membro 

especialista naquela atividade esteja ausente. 

Para que esse compartilhamento de conhecimento seja eficaz, a Equipe necessita estar em 

uníssono em relação ao seu ambiente, sua socialização e, principalmente, em sua 

capacidade de comunicação e colaboração com todos os outros membros da Equipe.  

Essa união, criando um ambiente amigável e eficiente, não acontece da noite para o dia. 

A colaboração em Equipe deve ser trabalhada, tanto profissionalmente, quanto 

socialmente. Atividades formais e informais devem ser incentivadas, devem auxiliar na 

formação de laços de confiança e superar quaisquer dificuldades culturais que possam 

estar presentes, mesmo que de forma sutil. 
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Não adulterar o Scrum 

Este é um dos pontos mal interpretados do Scrum. A inspeção e adaptação do Scrum 

permitem que se ajuste a metodologia a fim de auxiliar e maximizar o desempenho da 

Equipe e sucesso do projeto. No entanto, essa liberdade de adaptação, muitas vezes, 

resulta em adaptações que adulteram a metodologia e transformam o Scrum em uma 

cascata pseudo ágil.  

Isso significa que, se o gerenciamento não tiver sido convertido à metodologia, se o 

Product Owner não for letrado na estrutura, e se o Scrum Master não for capaz de 

gerenciar as adaptações de forma correta, a metodologia irá, aos poucos, retornar à 

metodologia de Cascata, adotando processos e requisitos tradicionais, mas com alguns 

elementos de Scrum, causando alguns a justificar e alegar que estão aplicando Scrum 

quando, em realidade, estão seguindo os mesmos conceitos tradicionais de PMBOK, 

cascata e fracasso de antes. 

Todo cuidado é pouco durante a fase de inspeção e adaptação. Scrum encoraja mudanças, 

mas fique atento a mudanças que desfigurem a estrutura Scrum. 

Superando problemas comuns 

Para tornar o argumento mais interessante, listados a seguir estão os 5 Desafios das 

Equipes [gg] e como são trabalhados na metodologia ágil [ff]: 

• Ausência de Confiança 

Membros da equipe que não são genuinamente sinceros com os outros sobre 

suas falhas e fraquezas tornam impossível a fundação da confiança. 
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Além das técnicas óbvias de construção de confiança (Ágil recomenda conversas diárias 

face-à-face, atualizações diárias, retrospeção), equipes Ágeis também são menores, então 

os membros da equipe não competem, mas geralmente têm habilidades e funções 

complementares. 

• Medo de Conflito 

Equipes que são deficientes em confiança são incapazes de se comprometer em 

debates intensos e sem filtros sobre ideias 

Equipes ágeis se comprometem juntos em atividades como definição do trabalho, 

decisões, demonstrações ao cliente e retrospectivas. Enquanto que tanto “tempo junto” 

pode potencialmente aumentar conflitos, a abordagem Ágil encoraja o que Leoncini 

chama de “conflito produtivo” – tais equipes têm discussões animadas, reuniões 

interessantes, extraem e aproveitam ideias de todos os membros da equipe e minimizam 

política. 

• Falta de Compromisso 

Sem terem expressados suas opiniões durante o curso de um debate aberto, 

membros da equipe raramente, se não jamais, se comprometem às decisões 

tomadas 

O ponto mais forte da metodologia Ágil é que tudo é gerenciado e possuído pela equipe 

– e o progresso e sucesso é medido puramente pelo compromisso alcançado pela equipe. 

• Fuga da Responsabilidade 
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Sem se comprometerem a um plano claro de ação, mesmo as pessoas mais 

focadas e determinadas tendem a hesitar quando tem que chamar atenção 

sobre ações e comportamentos que são contra produtivos ao bem da equipe. 

Além da ênfase em comprometimentos claros e responsabilidade frequente, equipes 

Ágeis são menores e trabalham mais próximos uns dos outros; o desempenho de cada 

membro da equipe é visível, criando responsabilidade pessoal (em trabalho em conjunto, 

e não pressão). 

• Falta de Atenção aos Resultados 

A falta de atenção aos resultados ocorre quando membros da equipe colocam 

suas necessidades pessoais como prioridade (tal como ego, desenvolvimento da 

carreira, ou reconhecimento) ou mesmo as necessidades de suas divisões acima 

das metas coletivas da equipe. 

As entregas rápidas e curtas da metodologia Ágil incluem transparência sobre progresso 

e valor entregue, isso ajuda a minimizar as chances de fracassos em grande escala; 

especialmente desde que, à cada iteração, o progresso da equipe é medido em termos de 

valores de negócio entregues. 

Trabalhando com membros difíceis da equipe  

Na eventualidade de encarar situações em que membros da equipe estejam causando 

dificuldades tanto para você, como indivíduo ou profissional, quanto para a Equipe, 

manter a calma e raciocinar antes de tomar qualquer atitude é melhor que agir 
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precipitadamente e causar dano ainda maior e possivelmente o fracasso do projeto. Se 

uma abordagem direta com o membro difícil não promover mudanças, o melhor a fazer 

é conversar com o Scrum Master, que tem a responsabilidade de resolver quaisquer 

impedimentos que a equipe encontra, mesmo que esse impedimento esteja em outro 

membro da equipe. Não faça acusações, assédio moral ou qualquer tipo de atitude 

durante reuniões da Equipe, como o Scrum Diário, ou Retrospectiva. Essas reuniões não 

foram feitas para “lavarem roupas sujas”.  

Tenha uma abordagem clara e positiva, tanto quando conversar diretamente com o colega 

difícil, quanto quando conversar sobre o impedimento com seu Scrum Master – em 

particular. 

Se for o caso que sua dificuldade com o membro da equipe esteja em sua “risada irritante”, 

talvez a dificuldade esteja em seu próprio comportamento ou atitude. Evite imaturidades 

e comprometa-se com o desempenho da equipe. 

Melhorando a Produtividade 

Não existe receita de bolo para a melhoria da produtividade. Para alguns, entrar em um 

foco completo e criativo exige total silêncio. Outros preferem músicas de orquestra e 

outros Rock pesado. Indiferente disso, encontre o meio de promover a melhoria no 

desempenho e, ao mesmo tempo, promover a colaboração e comunicação entre os 

membros da equipe. Trabalhem juntos, sendo honestos e claros em seus sucessos, 

dificuldades e impedimentos. Se esforcem para implementar as adaptações necessárias 

para o sucesso e inspecionem cuidadosamente e realisticamente seus resultados em cada 

Retrospectiva. Comprometa-se ao que a equipe se comprometeu, seja seguindo as regras 

de transparência (Kanban, Scrum Diário, etc.) quanto as metas da Sprint. 
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Se tornando uma Equipe de alto desempenho 

O termo “alto desempenho” é subjetivo e pode variar de uma organização para outra. No 

entanto, algumas características são gerais à todas as equipes de alto desempenho: 

• Tem compreensão e domínio sobre suas estimativas de esforço; 

• Aderem à metodologia, transparência e compromissos da equipe; 

• Trabalham em conjunto, unidos e com propósito; 

• Estão comprometidos com o sucesso do projeto. 

A metodologia ágil não exige que membros da equipe trabalhem 80 ou mais horas 

semanais para que todos tenham sucesso. Na realidade, o processo criativo e de qualidade 

exige menos esforço e um ambiente mais favorável e positivo. 

Conforme o projeto progride, a equipe vai adquirindo experiência suficiente para trabalhar 

de forma fluida e sem atritos, tornando o ambiente agradável para todos da Equipe e, ao 

mesmo tempo, otimizando a produtividade e aumentando o desempenho. 

Atividades 

Atividade 1 [30 minutos] 

Esta Atividade será completada em 2 fases: 1ª Fase – escreva, sem buscar na apostila, 

descrever suscintamente todas as funções, eventos e artefatos do Scrum. 

2ª Fase – busque na apostila, complete ou corrija os dados escritos na 1ª fase. Compare 

o conhecimento que foi fixado e foque naquilo que ainda não foi compreendido ou que 

não esteja claro. Tire suas dúvidas com o resto da equipe e com o facilitador. 
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Atividade 2 [20 minutos] 

Organizem-se em 3 grupos e descrevam, em cada grupo, promova uma Retrospectiva da 

Sprint, usando o estudo de caso das páginas 33-36 e inspecione o que pode ser 

melhorado, e como serão implementadas essas melhorias na próxima Sprint. 
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Atividade 3 [15 minutos] 

Descreva a melhor forma de evitar Bugs e o que fazer para remediá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 [20 minutos] 

Descreva sua opinião sobre o que é código de qualidade, quais padrões são mais 

importantes e suas ferramentas favoritas. Após escrever, discuta com a equipe as 

diferenças de opiniões (não existe resposta correta) e compartilhe com seus colegas as 

ferramentas apontadas. 
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Atividade 5 [30 minutos] 

Explique, com suas próprias palavras, os padrões a seguir: 

SOLID 

 

 

 

 

 

TDD 
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Dívida Técnica 

 

 

 

 

 

Código Putrefato 

 

 

 

 

 

Qualidade 

 

 

 

 

 

Atividade 6 [20 minutos] 

Aponte quais itens podem ser considerados como dívidas técnicas e como evita-los. 
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Atividade 7 [20 minutos] 

Discuta com sua equipe quais regras de qualidade de código devem se tornar padrão 

dentro da equipe (ou seja, testes unitários obrigatórios, gated check-ins, build 

automatizado, testes manuais, testes automatizados, micro testes, etc.) e depois escreva 

essas regras. 
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Atividade 8 [25 minutos] 

Assista ao vídeo “Quem mexeu no meu queijo” e discuta com sua equipe como podem 

maximizar o desempenho, através de melhorias contínuas. Vídeo disponível em 

https://youtu.be/ImYi7mHgjyI 

 

Atividade 9 [30 minutos] 

Sua equipe está prestes a iniciar uma reunião de planejamento de Sprint. Todos os 

membros da equipe recebem a seguinte lista de requisitos (PBI’s). Usando um baralho de 

Planning Poker®, faça estimativas dos requisitos a seguir. Como não existe resposta 

correta para essa estimativa, procure alcançar um consenso entre a equipe, de forma que 

todos tenham compreensão do que é uma estimativa de esforço e como estimar, de 

acordo com a complexidade de cada requisito. 

1. Cliente chega até o balcão de atendimento e recebe uma senha (emitir senha). 

2. Senha do cliente é chamada, através de um aviso luminoso e de áudio. 

3. Cliente faz seu pedido. Quando o cliente termina seu pedido, um cronometro inicia a 

contagem do tempo para entrega do pedido. 

4. Atendente insere pedido do cliente e o mesmo já é despachado para a cozinha, e já 

começa a ser preparado assim que o pedido for inserido. 
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5. Cozinha termina o pedido e notifica, no sistema, que o pedido está pronto, e o 

atendente é notificado que precisa ir buscar o pedido pronto 

6. O atendente traz o pedido para o cliente, o cronometro para e o cliente se dirige à 

sua mesa. 

7. O sistema deve ser capaz de se comunicar entre estações de trabalho de forma 

imediata, sem filas ou engarrafamentos. 

8. O sistema deve possuir um processo de qualidade que evite que pedidos errados 

sejam feitos, minimizando desperdícios. 

Atividade 10 [30 minutos] 

Defina quais atividades devem ser completadas para cada um dos requisitos a seguir, 

após definir as tarefas. Defina qual a velocidade da equipe e quantas atividades e PBI’s 

serão completados em cada Sprint, fazendo uma projeção de quantas Sprints serão 

necessárias para completar todos os PBI’s. 
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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. 

Sua organização decide usar a metodologia Scrum para este projeto. 
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SCRUM DEVELOPER [120 minutos] 

Como equipe, discuta a definição de pronto, levando em consideração os pontos do curso: 

• Manifesto Ágil 
• Qualidade/Padrões de Codificação 
• Tratamento e Prevenção de Bugs 
• Testes 

Crie um novo Task Board com base na nova definição de pronto que a Equipe acabou de 

atualizar. Esse Taskboard deve implementar o Kanban e deve ser capaz de gerenciar quem 

está em cada atividade, além documentar quantas horas foram gastas em cada atividade. 

Com base nos requisitos / estórias de usuários criados para o laboratório, faça a estimativa 

de esforço para cada um dos 10 itens, usando o planning poker, para treinar a 

compreensão sobre estimativas. Não use qualquer anotação ou valores usados no curso 

de Scrum Foundations (caso tenha participado) a fim de afinar a sensibilidade de 

estimativa da equipe. 

Defina 5 bugs com a Equipe e discuta como estimar o esforço desses bugs, que 

apareceram na Sprint atual. Defina como trataria 3 desses bugs como alta prioridades e 2 

com prioridade normal. Discuta ainda como e quando seriam consertados. 

Nesta Equipe, cada membro da equipe tem especialidades diferentes, mas um dos 

membros da equipe está prestes a tirar licença maternidade e ficará ausente por 2 

semanas. Durante esse tempo, várias atividades específicas precisam ser cumpridas. Defina 

um plano de treinamento para os membros da equipe antes da saída desse membro de 

licença, e defina um plano de quitação da dívida técnica que esse treinamento irá causar 

por causa da ausência desse colega. 

Durante a Reunião de Retrospectiva da Sprint, nota-se dificuldades com os 5 problemas 

comuns listados na página 72 da apostila. 
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Discuta como equipe essas dificuldades e crie um plano de melhoria para a próxima Sprint, 

que consiga mitigar essas dificuldades. 

Avaliação 

Informação: X-CO é uma empresa de Tecnologia fundada há três anos atrás. 

Eles entregam projetos pequenos e médios. Eles decidiram testar Scrum pela 

primeira vez. 

Eles estão no meio de quatro projetos, e um novo projeto intitulado S-Proj será 

iniciado em breve. Eles desejam usar Srum nesse projeto. 

Vamos presumir que fazemos parte desse projeto S-Proj. 

 

Questão 1 

Nós (X-CO) precisamos discutir a metodologia Scrum com o Cliente e receber sua 

aprovação para usar Scrum neste projeto? 

a) Sim, porque muda o método de entregas 

b) Sim, porque aumenta nosso retorno sobre o investimento (ROI) 

c) Não, porque é nosso método interno de gerenciar o projeto 

d) Não, porque é aceitável hoje em dia que se use Scrum 
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Questão 2 

Vamos designar que João (nosso gerente de marketing) assuma a função de Product 

Owner, mas não temos certeza se essa é uma boa escolha porque João se juntou à X-CO 

recentemente e ele não é um especialista em desenvolvimento de software. Deveríamos 

considerar outra pessoa? 

a) Sim, precisamos de um especialista que possa participar completamente do 

trabalho especializado e é capaz de se comunicar com o cliente 

b) Sim, precisamos de um especialista que possa participar completamente do 

trabalho especializado e possa ser parte da Equipe de Desenvolvimento 

c) Não, ele não precisa ser um especialista em desenvolvimento (trabalho 

especializado), porque ele pode receber ajuda especializada quando necessário 

d) Não, ele não precisa ser um especialista em desenvolvimento (trabalho 

especializado), ele somente precisa estar orientado ao negócio 

 

Questão 3 

Vamos escolher ou Maria ou Marcos para a função de Scrum Master. Maria conhece muito 

bem Scrum, mas ela é muito nova e não tem muita experiência no mundo real. Marcos 

não conhece Scrum, mas tem oito anos de experiência gerenciando projetos de 

Tecnologia. Quem é a melhor escolha para a função de Scrum Master? 

a) Maria, porque ela conhece Scrum e não precisa gerenciar o projeto 

b) Maria, porque ela conhece Scrum e irá aprender a gerencia projetos em breve 

c) Marcos, porque ele conhece gerenciamento de projetos e não precisa saber Scrum 
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d) Marcos, porque ele conhece gerenciamento de projetos e irá aprender Scrum em 

breve 

Questão 4 

Vamos designar um número de desenvolvedores para a Equipe. Temos a opção de (1) usar 

8 desenvolvedores meio período que também trabalham em outros projetos da 

organização ou (2) mudar a organização das equipes e designar somente quadro deles 

como integrais e contratar uma nova pessoa para completar a equipe. Qual é a melhor 

opção? 

a) A primeira, porque é melhor custosa 

b) A primeira, porque cria um ambiente mais colaborativo 

c) A segunda, porque aumenta o número de desenvolvedores na organização 

d) A segunda, porque cria um ambiente mais focado. 

Questão 5 

Ninguém da composição atual da equipe da equipe sabe como testar profissionalmente 

um pedaço do software e precisamos testar cada pedaço durante seu desenvolvimento. 

O que devemos fazer? 

a) Adicionar outra pessoa à Equipe de Desenvolvimento, que é profissional em testar 

software 

b) Pedir por uma unidade de testes, que ofereça serviços a outros projetos da 

empresa, para lidar com os testes deste projeto 

c) Outsource os testes para outra empresa 
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d) É muito cedo para decidir uma tarefa que terá que ser feita somente no final do 

projeto 

Informação: Todas as funções foram designadas agora, e estamos prontos para 

iniciar o projeto. O Product Owner começa a se comunicar com o cliente para 

criar o Backlog do Produto, e outros o estão ajudando enquanto não tem nada 

mais a fazer no momento. 

Questão 6 

Quem deve estimar o volume de trabalho em cada item do Backlog? 

a) Product Owner, porque ele tem a total responsabilidade pelo Backlog do produto, 

e conhece os itens melhor que outros 

b) Scrum Master, porque ela tem a responsabilidade pelo planejamento 

c) Os membros da Equipe de desenvolvimento, porque eles são quem irão completar 

o trabalho e sabem melhor como e quanto trabalho é requerido para completar 

cada item 

d) Todas as funções devem estimar o trabalho dos itens juntos e de forma 

democrática 

Questão 7 

Uma semana se passou, e menos da metade do Backlog do Produto (requisitos) foi 

registrada. O Product Owner acredita que é melhor começar a primeira Sprint com essas 

informações, ao invés de ficar esperando que todo o Backlog esteja concluído. O que 

devemos fazer? 
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a) Sim, é boa hora para começar a primeira Sprint 

b) Não, devemos esperar até que todo o Backlog do Produto esteja completo antes 

de começarmos as Sprints. 

Questão 8 

Quem ajuda o Product Owner a decidir a ação correta para a questão anterior? 

a) Product Owner 

b) Scrum Master 

c) Equipe de Desenvolvimento 

d) Não há função específica para isso, todos devem compartilhar a decisão 

Questão 9 

Estamos para iniciar a primeira Sprint. Qual é o primeiro passo? 

a) Finalizar a estimativa dos itens do Backlog do Produto 

b) Iniciação da Sprint 

c) Startup da Sprint 

d) Reunião de Planejamento da Sprint 

e) Scrum Diário 

Questão 10 

Iremos organizar o Backlog da Sprint. A Equipe de desenvolvimento prefere escolher 100 

pontos para serem trabalhadas na primeira Sprint, mas o Product Owner acredita que 

devem escolher pelo menos 150 pontos. O que devemos fazer? 
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a) Devemos discutir e chegar a um senso comum 

b) Deverá ser 100 pontos 

c) Deverá ser 150 pontos 

d) O Scrum Master é quem decide 
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