
Conheça essa metodologia rápida, adaptável 
e eficaz para desenvolvimento de projetos 

Bônus: Scrum Board baixável 
para impressão 



Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil - 

utilizada no aperfeiçoamento de softwares - baseada em 

processos iterativos e incrementais. 

Essa ferramenta adaptável, rápida, flexível e eficaz foi 

projetada para entregar maior valor ao cliente durante todo o 

desenvolvimento de um projeto. 

O objetivo principal do Scrum é satisfazer as necessidades 

do cliente por meio de um ambiente de transparência na 

comunicação, responsabilidade coletiva e progresso contínuo. 

A ferramenta parte de uma ideia geral do que precisa ser 

construído, elaborando uma lista de características ordenadas 

por prioridade (product backlog) que o proprietário do 

produto deseja obter.

O que é?



Uma breve história do 

Em 1986, dois especialistas em negócios japoneses – Hirotaka 
Takeuchi e Ikujiro Nonaka - introduziram o termo no contexto 
de desenvolvimento de produto quando publicaram o artigo 
“New New Product Development Game” (o duplo “New” é, de 
fato, parte do título) na Harvard Business Review. 
Scrum é um termo extraído do Rugby, que se refere a como o 
jogo é reiniciado após uma falta ou quando a bola sai do jogo. 
Esse artigo foi uma influência para muitos dos conceitos que 
deram origem ao que hoje chamamos de Scrum.

Os autores descreveram o Scrum como uma nova abordagem 
para o desenvolvimento de produtos comerciais, que aumenta-
ria a velocidade e a flexibilidade, inspirados em estudos de caso 
de empresas de manufatura nos setores automotivo, 
de fotocopiadoras e impressoras. 

Em 1993, Jeff Sutherland e sua equipe da Easel Corporation
aplicaram o Scrum em processos de desenvolvimento de 
softwares, combinando os conceitos do artigo de 1986 com 
conceitos de desenvolvimento orientado a objetos, controle de 
processo empírico, desenvolvimento iterativo e incremental, 
processos de software e melhoria da produtividade, bem como 
o desenvolvimento de sistemas complexos e dinâmicos.

Em 1995, depois que a Easel foi adquirida pela VMARK, 
Schwaber decidiu que era a hora de expandir o método além 
da Easel Corporation.



E, finalmente, o Scrum foi apresentado ao mundo... 

Foi quando, em 1995, Ken Sutherland e Jeff Schwaber escreve-

ram um artigo - apresentando oficialmente o Scrum - 

e o publicaram na conferência OOPSLA'95 (Programação 

Orientada a Objetos, Sistemas, Linguagens e Aplicativos). 

O Scrum começou então a ser aplicado em grandes 

organizações, como Motorola, Fidelity e GE Medical.

Após observarem ótimos resultados e criar uma comunidade, 

eles co-criaram então o Manifesto Ágil em 2001.

“O Scrum não resolve um 
problema; é uma ferramenta 
que você pode usar para obter 
excelência. Ele dirá como você 
está fazendo, criando transpa-
rência em sua organização. ” 
Ken Schwaber 



Afinal o que é Scrum 

Scrum é um método leve e fácil de entender, mas, quando 
você se aprofunda, descobre que leva tempo para dominá-lo.

Scrum é uma estrutura ou modelo; não é um processo.

Scrum não diz a você como fazer as coisas, ele diz o que precisa 
ser feito e permite que você descubra como fazer.

Scrum não é literal; você precisa fazer as modificações 
necessárias correspondentes ao projeto no qual você vai utilizá-lo.

Scrum é uma estrutura bem balanceada, todas as suas partes 
são necessárias para torná-la eficaz.

Como funciona o Scrum? 
O Scrum é executado em blocos temporários, curtos e periódicos, 
chamados Sprints, que geralmente duram de 1 a 4 semanas, tempo 
em que a equipe planeja, executa e analisa o trabalho.
Cada Sprint é uma entidade em si, ou seja, fornece um resultado 
completo. Cada Sprint adiciona valor incremental ao objetivo final.



Benefícios 
do Scrum

As universidades usam Scrum para entregar estudos 

valiosos. Os militares confiam no Scrum para preparar 

os navios para implantação. No mundo automotivo, 

a Equipe Wikispeed está usando Scrum para construir 

um carro de transporte rápido, acessível, ultraeficiente 

e seguro que deve ser vendido por menos de U$ 20.000.

As empresas que adotaram uma estrutura ágil como 

Scrum relatam os seguintes benefícios:

Maior capacidade de gerenciar prioridades em mudança

Melhor visibilidade dos projetos

Tempo de lançamento mais rápido 

Mais alinhamento entre negócios e TI



Scrum roles (Papéis dentro do Scrum)

Existem, dentro do Scrum, três tipos de papel - que descrevem as principais 

responsabilidades de cada participante da equipe Scrum. 

Importante lembrar: não são condizentes ao cargo ocupado na empresa, ou 

seja, qualquer cargo na organização pode desempenhar qualquer papel dentro 

do time Scrum. Vamos conhecer esses papéis? 

Product Owner ou Dono do Produto

Representa os interesses do cliente e necessidades do usuário, além de determi-

nar a ordem de realização de tarefas dentro do projeto. Tem como responsabili-

dade central a comunicação, agindo no esclarecimento de dúvidas, trabalhando 

em conjunto com a equipe em busca dos requisitos e correções quando 

necessárias. 

Scrum Team ou Equipe de Desenvolvimento 

É a equipe multifuncional de profissionais que se auto organizam para cumprir a 

meta do Sprint e tem como responsabilidade central a entrega de valor. 

Os membros devem ter autonomia para tomar decisões e decidir entre si como 

será a divisão de tarefas, porém seu trabalho é feito com base na orientação do 

Scrum Master e do Product Owner. A equipe de desenvolvimento é componen-

te insubstituível na entrega de produtos de alto valor para sua organização.

Scrum Master 

É quem facilita a aplicação do Scrum e ajuda a atender as principais necessida-

des de cada papel. Sua responsabilidade central é a própria execução do Scrum. 

O Scrum Master deve assegurar que o Scrum Team tem tudo o que precisa para 

desenvolver suas skills e então poder entregar valor. 



Eventos

Scrum
Sprint Planning

No Sprint Planning, acontece uma discussão inicial e bem detalhada sobre o 

backlog do projeto ou produto. Os participantes definem quais itens desse 

backlog serão trabalhados no Sprint atual e qual o plano de cada um para 

completar essas atividades. 

O Scrum Master é responsável por certificar-se que todos os participantes 

envolvidos entenderam o projeto e sabem de suas tarefas e responsabilidades.

Daily Scrum 

A Daily Scrum é uma reunião de acompanhamento diária do projeto, que dura 

em média 15 minutos. É ideal que aconteça no início do expediente e que todos 

os membros participem ativamente. 

Nesse encontro, é discutido quais as atividades de cada participante nas 

próximas 24 horas a partir do horário da reunião. Também deve ser discutido 

o que foi feito nas últimas 24 horas. 

Sprint Review

A Sprint Review é conduzida no final do Sprint. Nela, o time apresenta aquilo 

que cumpriu durante o Sprint e novos recursos encontrados para futuros 

Sprints.  O tempo de duração da Sprint Review é um pouco mais longo. 

Para um Sprint de um mês, ela deve durar, em média, 4 horas.

Sprint Retrospective

Acontece depois da Sprint Review e antes do próximo Sprint. 

É uma oportunidade para o Scrum Team se auto avaliar e criar um plano de 

melhoria para os próximos Sprints. 



Backlog do Produto

A primeira coluna do quadro Scrum (que você conhecerá a seguir), 

representa uma lista de todas as coisas que precisam ser feitas 

dentro do projeto. Esse documento é o mais importante e descreve 

todos os requisitos de um sistema, projeto ou produto.

User Story 

Representa um requisito do Product Backlog. A User Story ou 

“história de usuário” é uma descrição de uma necessidade do usuá-

rio do produto sob o ponto de vista deste usuário. É a necessidade 

sendo contada pelo usuário de uma forma simples e leve.

Sprint Backlog 

É a segunda coluna do quadro Scrum, que contém todas as tarefas 

planejadas para o sprint atual, definidas por uma curadoria da 

equipe Scrum.

Story Point

É, digamos, a “unidade de medida” usada para estimar a duração de 

uma tarefa. Cada time Scrum decide o tempo necessário para a 

realização das atividades do Sprint. 

Termos importantes Scrum 



Backlog 
Visão geral do projeto, que descreve todos os requisitos 

desse projeto e deve ser feita pelo Product Owner. 

Sprint
Lista específica de itens retirados do backlog e que devem 

ser entregues no Sprint atual.

To Do
Tarefas que devem ser feitas e ainda não foram iniciadas.

Doing
Quando uma tarefa é iniciada, deve ser movida para essa 

etapa. Assim, a equipe fica ciente que a atividade está em 

andamento.

Em Aprovação
Assim que realizada, a atividade deve ser movida para essa 

etapa e aguardar verificação do Scrum Master.

Done
Tarefa cumprida e aprovada. 

Entendendo o Scrum Board
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Para imprimir o seu arquivo em tamanho A3, vá em 
“Con�gurações de impressão” e selecione “Tamanho de 

página: A3” ou con�gure as medidas 297 x 420mm.

baixável na próxima página
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Para mais conteúdos, 
acompanhe a gente nas 

redes sociais! 

Fontes utilizadas para pesquisa:
https://www.digite.com/agile/scrum-methodology/ 

https://www.scrum.org
https://www.visual-paradigm.com/scrum/what-is-agile-and-scrum/ 


