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O Scrum é Simples, Porém 
Suficiente. 
Scrum apóia as pessoas a enfrentarem desafios 
complexos e a obterem valor deles, sendo o valor 
um propósito muito diferente do que o volume. 
Desafios complexos são altamente imprevisíveis e 
não podem ser enfrentados com soluções pré-
definidas ou copiar-e-colar. Scrum é simples no 
sentido de que ele não define mais do que um 
conjunto limitado de regras. Esse conjunto é 
suficiente para conceber uma forma de trabalhar 
específica e adequada ao tempo e ao contexto, e 
otimizar continuamente para criar os resultados 
mais valiosos. Isto implica rever, adicionar e 
melhorar o trabalho, a gestão, as pessoas e as 
práticas organizacionais. 

Através de seu design minimalista, cada elemento 
do Scrum serve a um propósito. Deixar de fora 
partes ou não jogar pelas regras, isto cobre os 
problemas, limita e eventualmente elimina os 
benefícios substanciais.
Muitos lutam contra essa incompletude 
deliberada do Scrum e exigem instruções exatas 
q u e s e a p l i c a m u n i v e r s a l m e n t e - 
independentemente das pessoas envolvidas, do 
ambiente, das ferramentas, dos negócios e dos 
mercados. Este desejo de precisão contradiz a 
complexidade da realidade e a realidade da 
complexidade. 
Existem muitas táticas para aplicar as regras. O 
Scrum é um processo esqueleto que pode 
envolver novas práticas e tornar as práticas 
existentes supérfluas. Idealize, aplique e afine 
padrões, práticas e técnicas para melhor se 
adequar ao seu Scrum, não para torcer ou 
sobrecarregar a estrutura. 
O potencial do Scrum se desdobra jogando com 
as regras que se aplicam, além de explorar como 
táticas, interações, comportamentos e os seis 

traços essenciais, dos quais a simplicidade é a 
primeira e fazem com que ele funcione.  

O DNA do Scrum 
Scrum está fundamentado nos princípios de 
gestão da Auto-organização e Empirismo. Eles 
estão entrelaçados e formam o DNA do Scrum. 
A auto-organização afirma que as pessoas que 
realizam trabalhos complexos sabem como se 
organizar melhor para esse trabalho. Nenhuma 
força externa pode fazer isso melhor por elas. 
Scrum estabelece os limites dentro dos quais as 
pessoas são convidadas a usar sua inteligência e 
criatividade para agir com agilidade e otimizar de 
forma colaborativa para resultados valiosos. 
O empirismo (ou controle empírico de processos) 
afirma que as decisões orientadas para o futuro 
em trabalhos complexos são melhores baseadas 
na experiência, nos resultados observados e nos 
resultados da experimentação. Scrum implementa 
o empirismo por meio de sua abordagem 
metódica de inspeção e adaptação, com 
transparência do trabalho que está sendo 
realizado e dos resultados produzidos.
 Scrum combina auto-organização e empirismo, 
envolvendo as pessoas no compartilhamento ou 
aquisição de insights e habilidades para realizar 

Mova seu Scrum para o Meio de Campo © Gunther Verheyen, Abril 2020 Seis Traços Essenciais do Jogo

Uma variedade cada vez maior de trabalho na sociedade moderna é inerentemente complexa. 
O Scrum está sendo usado em e além de software e desenvolvimento de (novos) produtos por 
esse motivo. Aparentemente, parece fácil ficar preso a interpretar as regras do Scrum. Esta 
publicação descreve os seis traços essenciais do jogo que podem ajudá-lo a entender melhor 
o que é que faz o Scrum funcionar, se desenterrar e melhorar o seu jogo. Como eles 
expressam princípios bastante intrínsecos e implícitos, eles são muitas vezes desconsiderados. 
No entanto, eles são necessários para crescer para uma performance mais desconsiderada do 
Scrum, o que permite focar no objetivo do jogo ao invés das regras. Os seis traços essenciais 
são indicativos de que o Scrum ganha vida, não importa a natureza do seu problema.

Sobre o uso da "Equipe Scrum" 
Nesta publicação "Equipe Scrum" é utilizado 
onde Scrum utiliza "Equipe de 
Desenvolvimento".  
Embora o 'desenvolvimento' deva encapsular 
todas as atividades de criação e sustentação de 
um produto de uma forma completa, muitas 
vezes ainda é entendido como trabalho de 
codificação apenas no domínio de software.  
Dado o uso sempre em expansão do Scrum, 
não há um único termo que ressoe em todos os 
tipos de trabalho complexo para o qual o Scrum 
é empregado.  
Ao invés do neutro, mas trivial "Equipe", 
"Equipe Scrum" é usada aqui para os jogadores 
que se movem como uma unidade para o meio 
de campo. Como "time de futebol", "time de 
basquete", ou "time de rúgbi". Um termo para a 
combinação de papéis Scrum, para o qual 
Scrum usa "Equipe Scrum ", não é usado. 

Em poucas palavras, Scrum requer um Scrum Master 
para promover um ambiente onde (repetidamente): 
1. Um Product Owner encomenda funções e 

soluções de valor contra uma visão global do 
produto. 

2. Uma equipe Scrum cria valiosos incrementos de 
trabalho em relação a um objetivo global do 
Sprint. 

3. Todos os jogadores descobrem no que trabalhar 
a seguir e como melhor se organizar para isso.



coletivamente trabalhos complexos, enquanto 
emprega uma abordagem iterativo-incremental 
para fazer o melhor progresso possível. Ele requer 
que os jogadores parem regularmente, reflitam, 
reúnam feedback e aprendam com a observação 
e inspeção para continuar ou mudar de rumo 
conforme necessário, reorganizar, melhorar, 
adaptar. 

Auto-organização 
Auto-organização é o processo de formação de 
grupos organizados em torno de problemas ou 
desafios, sem que planos de trabalho externos ou 
instruções sejam impostos a eles. Nenhuma 
pessoa pode saber melhor como se organizar 
para um trabalho complexo do que um grupo de 
pessoas qualificadas responsáveis por esse 
trabalho. 
A auto-organização é empregada quando um 
grupo de pessoas organiza, gerencia e executa 
coletivamente seu trabalho. A auto-organização é, 
ela acontece. Como qualquer indivíduo tem a 
qualidade inerente à auto-organização, a auto-
organização não precisa ser instruída nem 
capacitada. Ao contrário, ela requer a remoção de 
barreiras que impedem as pessoas de aplicar sua 
capacidade natural. Os impedimentos à auto-
organização não estão nas pessoas, mas nos 
processos., procedures, and organizational 
constructs.  
É desta forma que as autoridades externas são 
mais eficazes - removendo as barreiras 
organizacionais à auto-organização. 
Um espaço de trabalho compartilhado (visual) é 
um importante capacitador para a auto-
organização. Ele forma um ambiente limitado que 
permite que as pessoas otimizem o foco, a 
colaboração e o comparti lhamento e se 
beneficiem da troca de informações mais rápida 
possível. A auto-organização é mais eficaz em tal 
espaço de trabalho. 

Empirismo 
O controle empírico do processo implica um 
feedback em loop fechado para que os resultados 
reais sejam inspecionados regularmente e 
validados em relação aos resultados desejados. 
Este é um processo de auto-correção, uma vez 
que variações ou resultados indesejados são 
eliminados ou corrigidos através de adaptação na 
próxima ou em futuras execuções do sistema. 

O empirismo requer e cria transparência. A 
realidade é exposta para inspeção, a fim de 
permitir adaptações sensatas. Os atores-

inspetores tomam decisões prospectivas baseadas 
em informações que refletem sua situação real. 
Inspeções de versões incompletas ou distorcidas 
da realidade levam a adaptações inúteis e até 
mesmo a desvios prejudiciais. A transparência 
serve ao processo de inspeção e adaptação, e 
sustenta que todas as informações necessárias 
estão disponíveis para os inspetores-inspetores-
jogadores. Ela não sustenta que qualquer 
informação deve estar disponível para ninguém. 
Da necessidade de transparência decorre a 
necessidade de normas e acordos para trabalhar e 
inspecionar contra. Elas são transparentes no 
sentido de serem acordadas, seguidas, visíveis, 
acessíveis e compreensíveis. No Scrum, a 
definição de Done é particularmente importante 
para proporcionar transparência sobre o trabalho 
a ser feito e o trabalho realmente feito. 
A freqüência com que as inspeções e adaptações 
são realizadas deve ser tal que seja possível 
realizar trabalho suficiente para permitir inspeções 
significativas, sem impedir a oportunidade de 
adaptação a novas percepções ou evoluções 
importantes. 

Os Jogadores Demonstram 
Responsabilidade 
Um sistema adaptativo complexo e sustentável 
não se origina de heroísmo individual ou poder 
hierárquico. Ele requer pessoas de diferentes 
o r i g e n s e d o m í n i o s , c o m b i n a n d o s u a s 
habilidades, talentos, experiências, visões e 
personalidades no trabalho, na aprendizagem e 
na melhoria em conjunto. 
A maior ênfase na colaboração entre pares torna a 
liderança mais sutil, algo dispersa e transitória no 
tempo e no lugar. A liderança torna-se uma 
qualidade distribuída em vez de uma expressão 
de assertividade e dominância individual.
A complementaridade das responsabilidades do 
Product Owner, Scrum Team, Scrum Master e 
Scrum Master, ins tanc iam esse espí r i to 
colaborativo. Ao colaborarem, eles também 
desenvolvem novas relações com consumidores, 
stakeholders e outros. As tensões são uma parte 
natural deste processo. 
A prestação de contas não está nos títulos ou 
funções. Ela não pode ser exigida ou instruída. Em 
v e z d e i n s t a l a r m e d i d a s e m e i o s p a ra 
"responsabilizar as pessoas", fomente um 
ambiente onde as pessoas auto-organizadas 
possam demonstrar responsabilidade.

Product Owner 
O 'Product Owner' é uma função de uma só 
pessoa para conectar consumidores, partes 
interessadas e equipes Scrum. Isto é muito 
diferente de dominar toda a comunicação ou 
impedi r in terações d i re tas . A pr inc ipa l 
responsabilidade é otimizar o valor para (mas não 
limitado a) as pessoas que recebem o trabalho, a 
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Figura 1: Um sistema de feedback em circuito fechado
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organização que o financia e as pessoas que o 
executam. 
O 'Produto' é o veículo para que um Product 
Owner  entregue valor. Um produto é um bem ou 
serviço tangível ou não tangível, ou é mais 
abstrato como o resultado de processos ou ações 
específicas. Sem um 'produto' claramente 
identificado - incluindo os seus consumidores e 
partes interessadas - um Product Owner 
dificilmente pode ser eficaz na optimização do 
valor entregue. Como resultado, o Scrum 
dificilmente é utilizado de forma eficaz. 
Um Product Owner, obviamente, consciente da 
viabilidade a longo prazo do produto, lidera 
através de uma visão de produto. A visão de um 
produto capta a razão de ser do produto. Ela 
encapsula o que faz o produto valer a pena 
comprar, consumir e investir no produto. Uma 
visão de produto ajuda a considerar objetivos 
específicos, descobrir funções e soluções do 
produto e validar se o valor está realmente sendo 
criado através de Incrementos do produto. 
Os pedidos de um proprietário de produto 
prevêem funções e soluções em um Product 
Backlog e asseguram que eles sejam conhecidos 
e compreendidos por como eles potencialmente 
geram valor. Um Product Owner representa as 
necessidades de muitos e é a única pessoa a 
decidir sobre a encomenda do Product Backlog e 
a gastar o orçamento do jogo. 
O Product Owner é responsável, seja fazendo o 
acima mencionado ou pedindo a outros que o 
façam. 

Scrum Team 
O 'Scrum Team' é um grupo de pessoas que se 
auto-organiza em torno do desafio de transformar 
funções e soluções do Product Backlog em 
resultados observáveis e feito. A principal 
responsabilidade é criar um aumento de trabalho 
utilizável e valioso, o mais tardar até o final de um 
Sprint, e sustentar o produto resultante. 
As equipes Scrum trabalham com o Product 
Owner na identificação das funções e soluções 
mais importantes para um Sprint. As Equipes 
Scrum executam e gerenciam todas as atividades 
envolvidas no fornecimento de tal previsão do 
Product Backlog em uma Sprint. Elas trabalham 
com o product owner conforme o necessário para 
otimizar o resultado da Sprint capturada na Sprint 
Goal. 
Além de gerenciar seu próprio trabalho, as 
Equipes Scrum também se auto-organizam para 
esse trabalho em termos de tamanho, habilidades, 
expertise e disponibilidades, usando o processo 
de inspeção e adaptação. 
Tamanho e organização do trabalho são tais que 
as Scrum Teams trabalham num ritmo sustentável, 
um ritmo que pode ser mantido indefinidamente. 
Trabalhar em Sprints serve o ritmo e a cadência, e 
melhora o foco e a consistência, mas não é para 
queimar pessoas. 

Para garantir alinhamento e consistência do 
trabalho colaborativo, uma Equipe Scrum tem um 
conjunto acordado de práticas e padrões de 
trabalho a serem aplicados ao trabalho coletivo. 
Em particular, as qualidades e critérios que devem 
ser cumpridos para que um Incremento seja 
declarado "Feito" são capturados em uma 
d e fi n i ç ã o d e Fe i t o . I s t o a s s e g u r a u m a 
compreensão partilhada do estado de um 
Incremento quando inspeccionado. O que é 
necessário em Scrum Teams, em termos de 
habilidades, ferramentas e práticas, é uma função 
do que é definido como Done-não o contrário. 
Uma Equipe Scrum é sempre responsável como 
um todo, independentemente do tipo de trabalho 
necessário ou real izado, ou habil idades 
especializadas e áreas de foco de jogadores 
individuais. Não existem subequipas, títulos, ou 
hierarquia dentro de uma Equipe Scrum. 

Scrum Master 
O ‘Scrum Master’ é o papel de um jogador que 
age como um líder do jogo, assegurando que as 
regras do jogo são conhecidas e compreendidas 
e, adicionalmente, apoiando os jogadores na 
descoberta de melhores formas de jogar. A 
principal responsabilidade é orientar a auto-
organização para a criação de resultados valiosos. 
Isso requer certas habilidades de gerenciamento, 
características e insights, mas é muito diferente de 
ser um gerente tradicional. Um Scrum Master não 
tem poder formal sobre as pessoas, carreiras ou 
incentivos. Um Scrum Master não controla o 
progresso, orçamento, qualidade, ou tarefas. Um 
Scrum Master apóia os jogadores certos a 
descobrir como gerenciá-los no Scrum. 
Um Scrum Master lidera através de uma visão do 
que pode ser alcançado com Scrum em termos de 
compromisso, criatividade, e um local de trabalho 
humanizado. Um Scrum Master induz o desejo 
contínuo de se tornar melhores jogadores. Scrum 
Masters entendem que abraçar Scrum não ocorre 
da noite para o dia, mas é uma jornada. Eles são 
pacientemente impacientes. 
Um Scrum Master facilita os jogadores ao garantir 
que os impedimentos sejam removidos, 
elementos que os impedem ou bloqueiam no seu 
trabalho e que estão além do seu controle. Pense 
em expectativas organizacionais, diretrizes, 
processos, procedimentos ou estruturas que estão 
em desacordo com as regras, valores, princípios, 
ou objetivos do Scrum. Isto pode exigir coaching 
para a mudança de comportamento. A formação 
de alianças com outros Scrum Masters vem 
naturalmente quando se tem que desafiar algum 
status quo maior, organizacional ou não. 
Remover impedimentos, facilitar eventos, ensinar 
técnicas, apoiar equipes, educar a organização, 
manter o caminho aberto para realizar, trabalhar, 
inovar, ser criativo são alguns dos serviços que um 
Scrum Master oferece. Como os serviços são 
intervencionistas é um espelho do estado do 
Scrum dentro de uma organização. 
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A responsabilidade do Scrum Master não pode 
ser eliminada, pois o trabalho complexo, 
circunstâncias turbulentas e ambientes em 
mudança inevitavelmente dão origem a situações 
e desafios para os quais os jogadores precisam de 
apoio, orientação e coaching. Scrum Masters só 
pode se esforçar para se tornar invisivelmente 
presente. 

Transparência para um Fluxo de 
Valor 
O s d e s a fi o s c o m p l e x o s s ã o a l t a m e n t e 
imprevisíveis. Derivar valor deles requer, mais do 
que aproveitar ou 'gerir' a mudança, capitalizar 
novas percepções, experiência acumulada e 
oportunidades imprevistas. É por isso que Scrum 
implementa o empirismo. 
A transparência, como a base do empirismo, inclui 
que o trabalho feito e o trabalho a ser feito pode 
ser totalmente compreendido em qualquer ponto 
do tempo - independentemente das esperanças, 
sonhos e planos passados. A medida em que os 
artefatos Scrum do Product Backlog, Sprint 
Backlog e o Incremento refletem a realidade que 
afeta os resultados futuros, até o risco de se 
tornarem inúteis e até mesmo prejudiciais quando 
incluem desvios irresponsáveis. A definição de 
Pronto é particularmente importante para que a 
realidade do trabalho observado seja totalmente 
transparente. 
Os artefatos no Scrum suportam a manutenção de 
um fluxo de va lor em um níve l macro, 
descobrindo, ordenando e entregando funções e 
soluções. Um 'produto' claramente identificado 
como o veículo para fornecer valor, fornece foco e 
propósito para o uso dos artefatos Scrum. Sem 
essa identificação clara, a otimização para valor 
dificilmente é possível e o Scrum dificilmente é 
utilizado de forma eficaz. 

Product Backlog 
O Product Backlog é uma lista emergente e 
ordenada de funções e soluções que o Product 
Owner considera potencialmente valiosas, 
enquanto expõe outros fatores que melhoram ou 
o b s t r u e m o fl u x o d e d e p e n d ê n c i a s , 
complementações e restrições semelhantes às do 
valor. 
O Product Backlog é a principal fonte de trabalho 
e progresso no Scrum. Enquanto o Product Owner 
é responsável pelo seu pedido, as Equipes Scrum 
são responsáveis pelo seu dimensionamento. O 
Product Backlog é a única fonte de trabalho para 
as Equipes Scrum. Um Product Owner mantém 
todos os interessados atualizados sobre o 
progresso do Backlog do Produto. 
Um Product Backlog lembra a todos os jogadores 
que conversas no tempo certo são necessárias 
para elaborar o que o trabalho envolve. Isto é 
muito diferente de listas exaustivas com requisitos 
exaustivamente detalhados. O principal valor do 
Product Backlog está em fornecer foco em 
oportunidades importantes para criar valor - não 
em completude, precisão ou detalhe. Um Product 
Backlog não é uma ferramenta para tentar prever 
o inerentemente imprevisível. 
O Product Owner é responsável pela existência do 
Product Backlog e este esteja ordenado. Para 
maximizar a transparência e assegurar decisões 
rápidas e consistentes, um produto tem um 
Product Backlog ordenado por um Product Owner, 
independentemente do número de Equipes 
Scrum envolvidas. 

Sprint Backlog 
Sprint Backlog é o plano emergente de uma 
equipe Scrum para em uma Sprint. Uma equipe 
Scrum usa o Sprint Backlog para gerenciar as 
melhorias e o trabalho previsto para transformar 
de forma mais eficaz as funções e soluções 
selecionadas do Product Backlog em Incrementos 
Prontos, orientados pela Sprint Goal. Somente a 
equipe Scrum decide o que está em seu Sprint 
Backlog, e como gerenciar isso. 
O Sprint Backlog é um artefato vivo que é mantido 
de forma precisa e realista. Ao longo de uma 
Sprint novos insights para alcançar a superfície do 
Sprint Goal. O trabalho que se torna obsoleto ou 
não foi previsto é removido ou adicionado ao 
Sprint Backlog. O Sprint Backlog nunca é 
atualizado mais tarde do que na Daily Scrum. 
Aumento da produção integrada, resultado Pronto 
emerge do trabalho colaborativo das Equipes 
Scrum. O Spr int Backlog é usado para 
acompanhar o progresso de uma Sprint, a fim de 
evitar a falta de adaptações. Se o progresso real 
impactar a previsão do Product Backlog, o Product 
Owner é consultado. Se nenhum movimento for 
irradiado, o processo empírico pode estar em 
perigo e a Equipe Scrum precisa de ajuda.
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Figura 2: Responsabilidade no Scrum
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Incremento 
A qualidade e o progresso são assegurados 
através da produção repetida de aumentos sobre 
práticas e padrões de trabalho definidos e 
acordados. Um Incremento é um conjunto sólido e 
significativo de trabalho que está disponível para 
inspeção o mais tardar até ao final de uma Sprint. 
Um Incremento não tem trabalho escondido ou 
"desfeito", trabalho que não está de acordo com a 
definição de Feito. O produto é o resultado 
integrado de todos os incrementos disponíveis. As 
adaptações à definição de Feito podem revelar o 
trabalho que deve ser feito primeiro para os 
Incrementos anteriores. 
Os incrementos incorporam adições, expansões, 
melhor ias , e l iminações e modificações . 
I n d e p e n d e n t e m e n t e d o t e m p o d a s u a 
disponibilidade, os aumentos podem ser 
liberados quando são Feitos e são considerados 
úteis pelo proprietário do produto. Um 
Incremento assegura que um ou mais, neste 
último caso uma combinação coesiva de funções 
e soluções Feitas fiquem disponíveis para os 
consumidores do produto. 
É bom, se não for essencial, que o Product Owner 
saiba do uso, satisfação ou outros indicadores de 
impacto e valor dos Incrementos para validar isto 
contra a visão do produto ou outras ambições. 
Caso contrário, as decisões de optimização de 
valor continuam a ser impregnadas de opacidade. 
A definição de Feito é particularmente importante, 
como uma garant ia mínima de que um 
Incremento é utilizável, estável e de alta 
qualidade. No entanto, a melhor qualidade 
abrange mais. Um produto Feito deve exibir as 
qualidades que uma organização prevê e quer ser 
conhecido pelos seus consumidores. Um produto 
Feito deve exibir as qualidades necessárias para 
entregar ou resultar em valor. O ideal seria que a 
definição de Feito ecoasse o valor e excedesse o 
liberável. 
O estado de um Incremento descrito na definição 
de Feito não é uma função das habilidades 
disponíveis em Scrum Teams, ou das ferramentas 
e práticas aplicadas, mas sim o contrário. 

Fechando os Ciclos 
O uso efetivo do Scrum envolve ciclos de 
fechamento, provavelmente mais ciclos do que 
você vê a olho nu. 
Em Scrum todo o trabalho é encapsulado em 
Sprints. O comprimento das Sprints permite que o 
progresso seja pesado em termos de resultados 
tangíveis com a capacidade de se adaptar ao 
feedback recolhido a nível macro. O comprimento 
da Sprint é um factor mínimo de estabilidade que 
reflete a necessidade contextual de frequência de 
inspecção e adaptação a um nível táctico e 
estratégico. As Sprints nunca têm mais de quatro 
semanas de duração. 

Para o mundo exterior, a Sprint é a única unidade 
de trabalho e tempo, não dias, horas ou 
estimativas de trabalho. Uma Sprint é um campo 
de jogo protegido para criar incrementos de 
trabalho feito. O que acontece numa Sprint, fica na 
Sprint. É assim que as autoridades externas são 
mais eficazes, evitando distrações ou intervenções 
durante uma Sprint, e não sendo assim. 
O trabalho complexo incorpora, de forma inata, 
muitas opções divergentes. Os jogadores são 
obrigados a convergir regularmente dentro de 
uma Sprint, e não apenas para o seu fim. O 
fechamento completo no final de uma Sprint é 
necessário para preservar a capacidade de 
adaptação sem impedimentos ao nível macro. O 
trabalho iniciado não é um resultado valioso, 
bloqueia a criatividade e a abertura e é uma 
desvantagem para a futura adaptabilidade e 
criação de valor. 

Uma forma dramática de evitar um encerramento 
adequado é a conclusão de uma Sprint em curso. 
Só ocorre quando o trabalho de uma Sprint é 
fundamentalmente e totalmente invalidado e não 
pode ser alterado. 

Planejamento de uma Sprint 
O planeamento de uma Sprint é o ato de abertura 
de um Sprint. Os jogadores consideram e 
colaboram sobre quais são as funções e soluções 
mais valiosas, porquê valem a pena e como 
transformá-las em resultados coesivos e 
observáveis. 
Scrum define o evento de planejamento da Sprint 
para este fim. O evento leva o tempo necessário 
para atingir seu objetivo, mas nunca mais do que 
oito horas. O objetivo é escolher a direção e 
permitir o embarque - o tempo do que prever o 
resultado exato. 
Os jogadores escolhem como organizar o 
Planeamento da Sprint. A experiência mostra 
como alguns seleccionam primeiro múltiplas 
funções e soluções, identificam o trabalho 
necessário e actualizam a selecção à medida que 
d e s c o b r e m q u e t ê m m a i s o u m e n o s 
disponibilidade. Outros iteram dinamicamente 
entre o quê e o como das funções ou soluções 
individuais. Outros fazem algo durante. Os 
jogadores decidem mas asseguram o alinhamento 
com o Sprint Goal. 
O proprietário do produto compartilha e esclarece 
o Product Backlog para que a equipe Scrum possa 
antecipar e mapear o trabalho a ser realizado. 
Apenas a Equipe Scrum determina o quanto ela 
pode razoavelmente alcançar dentro da Sprint. 
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Figura 3: Feedback em circuito fechado com Scrum
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Uma previsão de trabalho para uma Sprint é 
ajustada para o comprimento da Sprint - e não o 
contrário. 
Os eventos atingem seu objetivo mínimo se o 
Sprint Backlog tiver trabalho suficiente para 
embarcar e a Equipe Scrum puder começar a 
transformar funções e soluções selecionadas em 
resultados observáveis. Trabalho adicional e novos 
insights podem ser avaliados e gerenciados 
através do Sprint Backlog em tempo hábil. O 
Sprint Goal expressa o que faz a Sprint valer a 
energia e o investimento - um estado previsto do 
produto ou algum outro resultado significativo. 

Gestão para o Progresso 
Protegidos de distrações externas, os jogadores 
continuam a trabalhar em colaboração para se 
moverem como uma unidade para cima do campo 
em direcção ao próximo nível de jogo, o Sprint 
Goal. 
A Equipe Scrum aplica suas práticas de trabalho 
acordadas para incrementar a produção Feita, 
satisfazer o Sprint Goal e gerar resultados valiosos. 
Os ciclos de feedback dentro da Sprint são 
fechados regularmente e repetidamente para 
assegurar alinhamento e consistência, assim como 
para apanhar problemas e erros precocemente. 
Considere a propagação de erros em trabalhos 
complexos que, se não forem detectados 
precocemente, podem colocar em risco o 
encerramento adequado da Sprint. 
A Sprint Backlog é mantida de forma real em 
termos de refletir o que é necessário para atingir o 
objetivo do Sprint. O mais tardar numa base 
diária, o progresso em direção ao Sprint Goal é 
atualizado e discutido para identificar e concordar 
com o próximo trabalho na Sprint, em particular 
para o dia seguinte. Scrum define o evento de 
Daily Scrum para este fim, com um tempo de 15 
minutos. 
Se durante o Sprint a equipe Scrum descobre que 
substancialmente diferente, mais ou menos 
necessária ou possível do que o planejado, a 
previsão pode ser renegociada com o proprietário 
do produto. Se um Incremento estiver de acordo 
com a definição de Feito, ele pode ser 
compartilhado com os consumidores do produto 
com o consentimento do Product Owner. 

Reflexões da Sprint 
Os reflexos de uma Sprint servem para fechar uma 
Sprint. Os jogadores e os part icipantes 
convidados colaboram sobre o porquê da Sprint, 
quais funções e soluções são entregues em 
Incremento(s) neste Sprint Goal, e como correu o 
Sprint. Eles refletem e identificam as adaptações 
para a próxima rodada do jogo. A inspecção sem 
adaptação é inútil. 
A definição de Feito é particularmente importante 
para assegurar que todos tenham uma 
compreensão comum das qualidades e estado do 
trabalho a ser observado. É imperativo que um 

Incremento tenha todas as características do 
produto. Em geral, um relatório em papel ou uma 
apresentação não satisfazem essa exigência.
Scrum define dois eventos para estas atividades 
de encerramento, Sprint Review e Sprint 
Retrospective.
A Sprint Review concentra-se no porquê da 
realização de uma Sprint e no que foi alcançado. 
O product owner conecta a equipe Scrum com os 
stakeholders e consumidores convidados para 
este fim. O Product Backlog é usado para avaliar o 
progresso junto com as principais mudanças que 
o impactaram. Todos os participantes colaboram e 
compartilham idéias de como melhorar ainda mais 
o valor do produto na(s) próxima(s) Sprint(s). Isto é 
capturado em um Product Backlog atualizado. O 
evento leva o tempo necessário para atingir esta 
meta, mas nunca mais do que quatro horas. 
A Sprint Retrospective serve para um mergulho 
profundo na forma como a Sprint correu. Muitos 
aspectos do trabalho são cobertos, incluindo (mas 
não limitados a): engajamento da equipe, Doação 
do(s) Incremento(s), uso do Scrum, práticas e 
técnicas, aspectos sociais, colaboração, valores da 
equipe e acordos de equipe. Embora melhorias 
possam ser implementadas a qualquer momento, 
u m a S p r i n t Re t ro s p e c t i v e f o r n e c e u m a 
oportunidade formal para identificar e planejar 
melhorias no processo de trabalho real. O evento 
leva o tempo necessário para atingir esta meta, 
mas nunca mais do que três horas. 

Os Valores do Scrum 
O Scrum é mais eficaz através de um espírito de 
c o l a b o r a ç ã o , p a r a o q u a l f o r n e c e u m 
enquadramento. Scrum é realmente mais sobre 
comportamento do que processo. Os valores 
levam ao comportamento. Os Valores Scrum de 
Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e 
Coragem dão direção ao trabalho no Scrum. 
Todas as decisões, medidas tomadas e táticas 
escolhidas para aplicar as regras do Scrum devem 
reforçar esses valores, e não diminuí-los ou miná-
los. 
✦ Compromisso é demonstrado no espírito do 

trabalho dos jogadores, em termos de 
motivação, dedicação e compromisso. São as 
ações e a intensidade dos esforços, não o 
volume exato e esperado em termos de 
desempenho. 
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Figura 4: Circulação da informação a nível macro 



✦ Foco é aumentado através das 
responsabilidades equilibradas, mas distintas, 
do Scrum. O "Time-boxing" de todo o trabalho 
encoraja os jogadores a concentrarem-se no 
que é iminente agora, pois o futuro em desafios 
complexos é altamente incerto. 

✦ Abertura está na atitude de todos os jogadores. 
Ela se reflete em sua colaboração, interações e 
relacionamentos, em como eles lidam com as 
diferenças de habilidades, personalidades e 
opiniões. 

✦ Respeito é essencial para que grupos auto-
organizadores naveguem com complexidade. 
Exige respeito, embora às vezes 
respeitosamente desafiador, regras, acordos, 
habilidades, práticas, idéias e pontos de vista. 

✦ Coragem é muito necessária perante a incerteza, 
na defesa da qualidade, na aceitação da 
imperfeição, na aplicação do empirismo para 
transformar a mudança numa fonte de 
inspiração e inovação, e na vivência... dos 
Valores Scrum. 
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Como os seis traços essenciais do jogo são indicativas de que o Scrum está a 
ganhar vida: 

1. Scrum é simples, mas suficiente. Os jogadores desdobram o potencial do Scrum 
usando as regras simples que se aplicam e exploram como as táticas, interações, 
comportamentos e os seis traços essenciais fazem o Scrum funcionar. 
2. O DNA do Scrum. Os jogadores formam uma unidade auto-organizada em torno do 
desafio de criar colectivamente incrementos de trabalho observáveis e factuais, enquanto 
empregam empirismo para gerir todo o trabalho e progresso. 
3. Os Jogadores Demonstram Responsabilidade. Os jogadores contribuem para os 
valiosos resultados do sistema através de uma colaboração energética e da partilha e 
desafio de regras, acordos, habilidades, práticas, idéias e pontos de vista. 
4. Transparência para fluxos de valor. Os jogadores usam artefatos Scrum para manter a 
transparência sobre todo o trabalho feito e a ser feito, gerenciar um fluxo de valor e 
preservar a capacidade de capitalizar oportunidades imprevistas. 
5. Fechando os Ciclos. Os jogadores fecham regularmente e repetidamente os muitos 
ciclos de encravamento dentro de um Sprint até ao encerramento total no final de um 
Sprint e preservam a capacidade de se adaptar sem obstáculos ao nível macro. 
6. Os Valores Scrum. Os Valores Scrum de Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e 
Coragem assumem destaque nos comportamentos, relacionamentos, ações e decisões 
dos atores e seu ecossistema. 
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