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A primeira versão of cial do Guia do Scrum foi lançada em 2010 por Ken Schwaber e Jeff
Sutherland. Mais do que oferecer instruções detalhadas e exatidão, eles previam o
restabelecimento da simplicidade do framework Scrum como é. Ou deveríamos dizer o
framework Scrum como ele evoluiu desde sua introdução em 1995, e sua descrição formal em
1996? Esta publicação descreve como a de nição e representação do Scrum evoluiu com o
tempo, e lista os marcos mais importantes na história do Scrum. Isto se justi ca porque um
toque de consciência histórica é extremamente útil no entendimento do Scrum e no cuidado
pelo seu futuro.

A evolução do Scrum é representada através de
suas mudanças e re namentos, e como o Scrum é
de nido em várias e consagradas fontes.
Em cada fonte os mesmos três tópicos são
descritos mostrando o que formava o Scrum
naquele período — a ‘de nição’ do Scrum:
1. Papéis, responsabilidades
2. Controles, entregáveis, artefatos
3. Fases, reuniões, time-boxes, eventos
Uma representação grá ca foi extraída da fonte
diretamente, ou de outra fonte alternativa no
mesmo período.
Finalmente, minhas “Re exões e observações”
representam o que considero notável sem
nenhum julgamento.

1995 — “SCRUM Software
Development Process”
Autor(es): Ken Schwaber
No evento OOPSLA1 de 1995, Ken Schwaber
discutiu Scrum em um workshop de “Business
Object Design and Implementation” com Jeff
Sutherland membro do painel na trilha do evento.
Scrum está de nido da seguinte forma:
1. Time de Projeto = Gestão + Times de
Desenvolvimento
2. Backlog (> Release/Melhorias > Pacotes >
Mudanças > Problemas > Riscos > Soluções >
Questões)
3. Pré-Jogo (planejamento + design) + Jogo
(Sprints de Desenvolvimento) + Pós-Jogo
Scrum está representado assim:

Figura 1: “SCRUM Methodology” (1995)
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Re exões e observações:
Embora o paper inclua o conteúdo codi cado/
apresentado em 1995, ele foi, na verdade,
publicado em 1996.
O paper2 “The New New Product Development
G a m e ” d e Ta ke u c h i e N o n a k a ( 1 9 8 6 ) é
normalmente citado pela analogia com o rugby.
No entanto, Peter DeGrace e Leslie Hulet Stahl
sugeriram inicialmente a aplicação das práticas
daquele paper no desenvolvimento de software
como “Scrum” no seu livro “Wicked Problems,
Righteous Solutions” (1990). James Coplien é
reconhecido por descrever o sucesso de uma
forma de trabalho Scrum (1994).
Scrum é descrito como uma metodologia que é
fundamentalmente diferente das abordagens
então existentes:
✦ “Gestão” é feita pelo “Product Manager”.
✦ “Times de Desenvolvimento” são pequenos e
multidisciplinares, de três a seis pessoas.
✦ A fase das “Sprints” adota um processo
empírico.
✦ A
nalização dos entregáveis na fase das
“Sprints” foi deixada em aberto
propositalmente.
"Sprints são usadas para evoluir o produto nal.
[...] Sprints iterativas, até que o produto seja
considerado pronto para distribuição.”
1 Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications
2 Harvard Business Review, January-February 1986

1999 — “SCRUM: An extension pattern
language for hyperproductive
software development”
Autor(es): Mike Beedle, Martine Devos, Yonat
Sharon, Ken Schwaber e Jeff Sutherland
Os autores elaboram três padrões Scrum:
✦ “Scrum Meeting”: uma reunião diária de 15
minutos (mesma hora e lugar) para os membros
do time.
✦ “Sprint”: um período de aproximadamente 30
dias para criar um entregável visível e utilizável.
✦ “Backlog”: uma lista de trabalho dinâmica,
priorizada, a ser executada para um produto.
Alguns conceitos e ideias importantes são
introduzidos:
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1. Evoluções da De nição do
Scrum (1995 – 2020)

“Scrum Master”: Um papel de líder do time
responsável por registrar o trabalho, ajudar os
membros do time e resolver bloqueios.
✦ “Scrum Team”: um time auto-organizado
estruturado para produzir um entregável
utilizável em uma Sprint, sem interferências de
solicitações externas.
✦ “Demo”: uma sessão ao nal de cada Sprint para
demonstrar nova funcionalidade e progresso
real (redução do backlog). Seguida por uma
sessão de “review” para modi car o
planejamento para o futuro.
O paper não explicita a de nição do que é o
Scrum:

anos. Este paper fundamentalmente transformou
o Scrum no framework que conhecemos hoje.
A representação em letras maiúsculas “SCRUM” foi
abandonada mais tarde. Não é (e nunca foi) uma
sigla.

1. Scrum Master + Scrum Team
2. Backlog
3. Sprint + Scrum Meetings + Demo/review

Autor(es): Ken Schwaber e Mike Beedle

✦

Re exões e observações:
Os padrões do Scrum são apresentados como
extensões aos padrões organizacionais de James
Coplien3:

“Um método pode apenas oferecer um framework
para o trabalho real e indicar os lugares onde a
criatividade será necessária.”
3 “Pattern Languages of Program Design”, Addison-Wesley, 1995

2002 — “Agile Software Development
with Scrum”
Dois signatários do Manifesto Ágil (2001)
escreveram o primeiro livro sobre Scrum.
Scrum está de nido desta forma:
1. Scrum Master + Product Owner + Time Scrum
2. Product Backlog (> Release Backlog) + Sprint
Backlog + Incremento do Produto
3. Sprint Planning + Sprint + Daily Scrum + Sprint
Review
Scrum está representado assim:

Figura 2: “SCRUM Pattern Language Lattice” (1998)

As ideias abaixo são expressas através de
descrições dos padrões do Scrum:
✦ O backlog
‘global’ se distingue do backlog
selecionado para uma Sprint, que é
decomposto em tarefas.
✦ O time seleciona (as partes do) backlog que eles
acreditam que pode ser concluído dentro de
uma iteração Sprint e se compromete com isso.
✦ A seleção do trabalho deve ser coesa no sentido
de que, uma vez concluída, o objetivo da Sprint
é alcançado.
✦ O entregável visível e utilizável demonstrado na
Demo é chamado incremento.
✦ O product manager ou product marketing
manager é mencionado como “a única pessoa a
decidir as prioridades do backlog”.
✦ Três perguntas são respondidas na Scrum
Meeting: Concluído? / Bloqueios? / Próximo? O
propósito geral da Scrum Meeting é descrito
claramente como um mecanismo adaptativo, “o
equivalente de um termômetro que mede a
temperature do time”.
Alguns dos conceitos, mesmo que ainda não
tenhamos os seus nomes de nitivos, foram
reconhecidos como “contribuições signi cativas”
na formação do Scrum em seus primeiros cinco
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Figura 3: “Scrum Summary” (2002)

Re exões e observações:
As fases do “Pré-jogo” e “Pós-jogo” são removidas.
Scrum apenas de ne Sprints.
Sobre uma descrição de complexidade, Scrum é
apresentado defendendo um novo paradigma
prosperando com gestão empírica e autoorganização.
As seis características do paper2 “The New New
Product Development Game” de Takeuchi e
Nonaka são citadas como fundamentais na
“correta implementação do Scrum”.
O tamanho recomendado para o time é
modi cado para sete pessoas mais ou menos
duas. No tópico de composição do time a rma
que “Scrum rejeita times Scrum verticais”.
Práticas informais são formalmente nomeadas,
enquanto outras foram renomeadas:
✦ “Product Owner” é adicionado como um novo
papel.
✦ Bloqueios são agora chamados “Impedimentos”.
✦ “Scrum Meeting” é modi cado para “Daily
Scrum”.
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O objetivo da Sprint é agora chamado “Sprint
Goal” e adicionou-se que o Sprint Backlog deve
ser de nido para alcançar a Sprint Goal (Meta
da Sprint).
✦ “Demo/review” é modi cado para “Sprint
Review”.
O término prematuro de uma Sprint é possível
quando não faz mais sentido continuar, embora
cancelar uma Sprint “faz raramente sentido”.
Scrum Master é descrito como um novo papel de
liderança introduzido pelo Scrum.
✦

“Como um Scrum Master, sinto-me sempre
tentado a ajudar um time a resolver seus
problemas internos. A experiência me ensinou a
não fazê-lo. [...] o jogo está nas mãos do time.”

2004 — “Agile Project Management
with Scrum”
Autor(es): Ken Schwaber
Depois de estabelecer a ScrumAlliance e lançar o
curso “Certi ed ScrumMaster”, Ken Schwaber
publica um segundo livro sobre Scrum.
Scrum está de nido assim:
1. Product Owner + Team + ScrumMaster
2. Product Backlog (< visão) + Sprint Backlog +
Incremento (de Funcionalidade do Produto)
3. Sprint Planning + Sprint + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
Além das mudanças na de nição do Scrum, este
segundo livro contem vários casos de estudo.
Scrum está representado assim:

O termo “artefatos” é introduzido.
Sprint Planning é formalizada, e “Sprint
Retrospective” é adicionada como uma reunião
com time-box.
✦ Sprint Planning tem duas partes: parte um com
foco no Product Backlog (O quê), e parte dois
com foco no Sprint Backlog (Como).
✦ Comprometimento com uma Sprint é re-escrito
para o Time se comprometendo a “fazer o seu
melhor”.
O termo “ScrumMaster” é explicado com a
intenção de diferenciá-lo de um gerente (de
projeto) tradicional. A autoridade de um
ScrumMaster é descrita como sendo “amplamente
indireta”.
✦
✦

“De fato, frequentemente comparo um
ScrumMaster a um cão-pastor: responsável por
manter o rebanho junto e os lobos à distância.”

2007 — “The Enterprise and Scrum”
Autor(es): Ken Schwaber
Terceiro livro de Ken Schwaber que descreve o
porque e como adotar o Scrum, seus desa os e os
impactos esperados.
No apêndice, Scrum está de nido assim:
1. Product Owner + Time + ScrumMaster
2. Product Backlog (< visão) + Sprint Backlog +
Incremento (de Funcionalidade do Produto)
3. Sprint Planning + Sprint + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
Scrum está representado assim:

Figura 4: “Scrum process overview” (2004)

Re exões e observações:
Os três pilares do controle de processo empírico
(a alternativa ao controle de processo de nido)
são chamados “visibilidade,” “inspeção” e
“adaptação”.
Uma visão, sobre a qual o Product Backlog é
criado, é apresentada como parte do “Scrum
Flow”.

✦

✦
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Figura 5: “Scrum process overview” (2007)
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Re exões e observações:
✦ “Development velocity” é descrita como uma
medida da habilidade de transformar requisitos
em funcionalidade entregável por intervalo de
tempo.

O Guia do Scrum nunca incluiu uma
representação visual do Scrum. A representação
abaixo é do livro “Software in 30 Days” dos
mesmos autores (2012):

2009, 2010 — “The Scrum Guide”
Autor(es): Ken Schwaber e Jeff Sutherland
Em maio de 2009, ainda na ScrumAlliance, Ken
Schwaber cria um documento que é chamado
“ScrumGuide,” uma versão preliminar do que
seria conhecido como “O Guia do Scrum”.
A primeira versão o cial é publicada em fevereiro
de 2010 com Jeff Sutherland como coautor. Neste
meio tempo, Ken Schwaber funda a Scrum.org.
A estrutura e o conteúdo de ambos os
documentos são praticamente idênticos. No
entanto, a versão de 2010 adiciona o fato do
Scrum Master ser um “líder-servidor”.
Scrum está de nido assim:
1. Scrum Team = ScrumMaster + Product Owner
+ Time
2. Release Planning + Sprint Planning + Sprint +
Daily Scrum + Sprint Review + Sprint
Retrospective
3. Product Backlog + Release Burndown + Sprint
Backlog + Sprint Burndown
Re exões e observações:
✦ O primeiro pilar do empirismo é renomeado
para “Transparência”.
✦ “Release Planning” é mencionado como um dos
“Time-boxes” do Scrum.
✦ Apenas a Product Owner tem a autoridade para
cancelar uma Sprint.
✦ Embora “Incremento” ainda não tenha sido
de nido como um artefato, o propósito das
Sprints é explicado como um ciclo para
“transformar o Product Backlog em incrementos
de funcionalidades potencialmente liberáveis”.
Incrementos devem se enquadrar a uma
de nição de “pronto” em uso.
“Todos gostarão do Scrum; é o que já fazemos
quando somos pressionados contra a parede.”
(Jeff Sutherland citando James Coplien)

2011, 2013, 2016, 2017 — “The Scrum
Guide”
Autor(es): Ken Schwaber e Jeff Sutherland
Nstas atualizações do Guia do Scrum, Scrum
sempre está de nido assim:
1. Time Scrum = Product Owner + Time de
Desenvolvimento + Scrum Master
2. Sprint + Sprint Planning + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
3. Product Backlog + Sprint Backlog + Increment
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Figura 6: “Scrum in Action” (2012)

Nota: Ken Schwaber pediu e recebeu permissão
para usar minha gura do Scrum no livro.

Re exões e observações:
Embora a de nição essencial do Scrum
permaneceu estável, os itens seguintes foram
modi cados nas diferentes atualizações do Guia
do Scrum:
✦ “ T i m e ” f o i re n o m e a d o p a r a “ T i m e d e
Desenvolvimento” com um tamanho
recomendado de três a nove pessoas. (2011)
✦ “Incremento” se tornou o terceiro artefato (2011)
e “um passo na direção da visão ou meta”
(2016).
✦ ”Shippable” foi renomeado para “Releasable”
(Liberável). (2011)
✦ Comprometer-se com uma Sprint foi substituído
por fazer uma previsão para uma Sprint. (2011)
✦ “Release Planning” foi eliminada como uma
reunião obrigatória. (2011)
✦ Grá cos Burndown foram removidos como
prática obrigatória. (2011)
✦ A metáfora dos porcos e frangos que ilustrava
compromisso e responsabilidade foi
abandonada (2011)
✦ Product Backlog deve ser “ordenado” ao invés
de “priorizado”. (2011)
✦ “Product Backlog Grooming” foi adicionado
como prática (2011) mas renomeado para
“Product Backlog Re nement” (2013).
✦ Sprint Planning é um evento com O Quê e
Como sendo dois tópicos a serem discutidos ao
invés de serem duas partes separadas do
evento. (2013)
✦ As três perguntas da Daily Scrum são
reformuladas para enfatizar o time ao invés dos
indivíduos (2013), e consideradas uma prática
opcional e não mais obrigatória (2017).
✦ Os Valores do Scrum são adicionados. (2016)
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“Quando os valores de compromisso, coragem,
foco, abertura e respeito são incorporados e
vividos pelo Time Scrum, os pilares do Scrum de
transparência, inspeção, e adaptação ganham vida
e promovem a con ança para todos.”

✦

2020 — “The Scrum Guide”

✦

Autor(es): Ken Schwaber e Jeff Sutherland
A versão de 2020 é a mais recente versão do Guia
do Scrum até o momento da publicação deste
“Scrum — Uma Breve História de um Hype
Persistente”.
Scrum está de nido assim:
1. Time Scrum = Product Owner + Developers +
Scrum Master
2. Sprint + Sprint Planning + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
3. Product Backlog (< Product Goal) + Sprint
Backlog (< Sprint Goal) + Increment (=Done)
Embora o Guia do Scrum ainda não inclua
nenhuma representação visual do Scrum, a única
mudança que impacta minha gura anterior é a
con rmação explícita de que uma Sprint pode
entregar múltiplos Incrementos, portanto, mais do
que um Incremento ao nal de uma Sprint.
Utilizei uma versão atualizada da minha gura
incluída na terceira edição de meu livro “Scrum —
Um Guia de Bolso” (2021):

Figura 7: “Overview of a Scrum Sprint” (2021)

Re exões e observações:
✦

✦

✦
✦

✦

✦

“Time de Desenvolvimento” é substituído por
“Desenvolvedores”.
O Time Scrum responde pela criação de um
Incremento e seu tamanho é “tipicamente 10 ou
menos pessoas”.
“Liberável” é substituído por “Utilizável”.
As três perguntas, como uma sugestão à Daily
Scrum, são completamente removidas.
Product Goal é introduzido como uma parte
obrigatória do Product Backlog, e é o
compromisso para o Product Backlog.
Sprint Goal é de nido como uma parte
obrigatória do Sprint Backlog, e é o
compromisso para o Sprint Backlog.
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✦

✦

A De nição de Pronto é o compromisso para o
Incremento.
O tópico do Porquê é adicionado ao O Quê e o
Como a serem discutidos na Sprint Planning.
“Papel” é substituído por “responsabilidade”.
“A u t o - o r g a n i z a ç ã o ” é s u b s t i t u í d o p o r
“autogerenciamento”.

“Scrum é livre e oferecido através do Guia do
Scrum. O framework Scrum, como delineado no
guia, é imutável. Embora seja possível
implementar apenas partes do Scrum, o resultado
não é Scrum. Scrum existe apenas em sua
totalidade e funciona bem como um contêiner
para outras técnicas, metodologias, e práticas.”

2. Marcos Históricos ao Longo da
Estrada
Segue abaixo uma lista de marcos importantes na
história do Scrum:
✦ [PAPER] 1986: “The New New Product
Development Game” (Hirotaka Takeuchi and
Ikujiro Nonaka)
✦ [BOOK] 1990: “Wicked Problems, Righteous
Solutions” (Peter DeGrace and Leslie Hulet Stahl)
✦ [PAPER] 1994: “Borland Software Craftsmanship:
A New Look at Process, Quality and Productivity”
(James Coplien)
✦ [CASE] 1994: Scrum at the Easel Corporation
(Jeff Sutherland, John Scumniotales and Jeff
McKenna)
✦ [PAPER] 1995: “SCRUM development process”
(Ken Schwaber)
✦ [CASE] 1996: The C3 project and the birth of
eXtreme Programming (Kent Beck)
✦ [PAPER] 1999: “SCRUM: An extension pattern
language for hyperproductive software
development” (Mike Beedle, Martine Devos,
Yonat Sharon, Ken Schwaber and Jeff
Sutherland)
✦ [BOOK] 1999: “eXtreme Programming
eXplained” (Kent Beck)
✦ [WEB] 2001: “Manifesto for Agile Software
Development”, aka the Agile Manifesto
✦ [ORG] 2001: Agile Alliance (Ken Schwaber and
others)
✦ [BOOK] 2002: “Agile Software Development
with Scrum” (Ken Schwaber and Mike Beedle)
✦ [ORG] 2002: ScrumAlliance (Ken Schwaber, Mike
Cohn and Esther Derby)
✦ [ORG] 2006: Scrum.inc (Jeff Sutherland)
✦ [ORG] 2009: Scrum.org (Ken Schwaber and Alex
Armstrong)
✦ [PAPER] 2010: “The Scrum Guide” (Ken
Schwaber and Jeff Sutherland) (updated 2011,
2013, 2016, 2017, 2020)
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Sobre a inclusão de marcos históricos do XP
Adicionei conscientemente alguns eventos do eXtreme Programming (XP) como marcos históricos do
Scrum. O motivo vai além da importância de Kent Beck para o movimento Ágil.
XP foi o motivo pelo qual Ken Schwaber e Jeff Sutherland não incluíram práticas especí cas de
desenvolvimento na de nição do Scrum. Eles presumiram que os praticantes naturalmente
descobririam e perceberiam como Scrum e XP formam um casal magní co. (Posso testemunhar por
experiência própria que este é sem dúvida o caso) Infelizmente, enquanto o interesse geral no Scrum
aumentou, no caso do XP, diminuiu.
Nada muda o fato que o Time Scrum precisa ter um conjunto de práticas acordadas de trabalho, e
padrões instalados, para assegurar alinhamento e consistência do trabalho colaborativo.

Scrum e o Desejo por Verdades Universais
Scrum de ne as regras e fronteiras sobre as quais se estabelece um quadro para
exploração e desenvolvimento Ágil. Não é o que muitas pessoas estão
procurando.
Muitas pessoas procuram por precisão universal, exatidão metodológica e
instruções nítidas na de nição do Scrum. No entanto, Scrum é utilizado por
inúmeros indivíduos, times e organizações em todo o mundo em ambientes únicos
e situações especí cas. Nenhum documento ou livro, qualquer que seja seu
tamanho, pode fornecer instruções detalhadas e precisas para todos os praticantes
de Scrum em todos os ambientes de trabalho por todo o mundo (se é que um dia
esta tenha sido sua ambição). A de nição do Scrum não inclui intencionalmente
instruções detalhadas ou táticas hiper-especí cas que no nal apenas funcionam
em circunstâncias especí cas.
Nós de nimos como o Scrum funciona, as regras e papéis que se aplicam, os
comportamentos que o tornam mais efetivo. Scrum de ne apenas fronteiras
mínimas. Dentro delas as pessoas podem lidar mais efetivamente com a
complexidade de seus desa os e criar soluções viáveis. Pessoas são convidadas a
conceber uma abordagem especí ca aos seus contextos. Scrum é um framework,
não é uma metodologia tradicional.
Ele requer habilidade e coragem para entender e construir sobre a linguagem e
palavras fornecidas pela de nição do Scrum e focar nas suas intenções e
propósitos.
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Sobre o autor

Gunther Verheyen se autointitula um independent Scrum Caretaker (Zelador independente
do Scrum) em uma jornada de humanização ao ambiente de trabalho com Scrum. É um
praticante de longa data do Scrum e começou a aplicar o Scrum em 2003; trabalhou com
vários times e organizações em várias indústrias desde então. Publicou dois livros
aclamados sobre Scrum, estabeleceu uma parceria com Ken Schwaber (cocriador do Scrum)
e Diretor da série “Professional Scrum” na Scrum.org.
Gunther Verheyen aventurou-se no desenvolvimento de TI e software depois de se formar
Engenheiro Industrial em eletrônica em 1992. Sua jornada gil come ou com eXtreme
Programming e Scrum em 2003. Seguiram-se sete anos de dedica o e emprego do Scrum em
diversas circunst ncias. Em 2010, Gunther tornou-se a for a inspiradora por tr s de algumas
transforma es empresariais de larga escala. Em 2011, ele se tornou um Professional Scrum
Trainer pela Scrum.org.
Gunther fundou a Ullizee-Inc em 2013 para se associar exclusivamente com Ken Schwaber. Ele
representou Ken e a sua organiza o Scrum.org na Europa, enquanto dirigia a sua s rie
Professional Scrum e guiava a sua rede global de instrutores/coaches. Gunther co-criador do
Agility Path, EBM (Evidence-Based Management), e do framework Nexus para o Scaled
Professional Scrum.
Desde 2016, Gunther continua sua jornada de humaniza o do ambiente de trabalho como um
Zelador independente do Scrum — um condutor, escritor, instrutor e palestrante. Gunther ajuda
organizações a reimaginar seu Scrum para aumentar os resultados de sua adoção do Scrum, em
um ambiente de trabalho mais humano, e portanto, mais produtivo.
Gunther é o autor do aclamado livro Scrum — A Pocket Guide (Van Haren Publishing, 2013 &
2019), já em terceira edição em 2021. Ken Schwaber recomenda seu guia de bolso para Scrum
como "... a melhor descri o do Scrum atualmente dispon vel" e "extraordinariamente
competente". Em 2020 Gunther publicou o livro “97 Things Every Scrum Practitioner Should
Know”, uma coleção de ensaios de especialistas em Scrum de todo o mundo. V rias tradu es
do trabalho de Gunther est o dispon veis.
Quando n o está viajando pelo Scrum e humanizando ambientes de trabalho, Gunther vive e
trabalha em Antu rpia, B lgica. Visite seu site guntherverheyen.com/

Sobre o tradutor

Renato Barbieri é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
com pós-graduação (Masters level) em Software Development pela Open University, UK. Foi
músico durante um longo período da sua vida pro ssional, até abraçar de nitivamente o
mundo do software. Com vasta experiência em várias capacidades, em empresas dos mais
variados portes (de startups a grandes conglomerados), descobriu o mundo da Agilidade
em 2002 quando morava na Inglaterra, e desde então nunca mais quis saber de outra coisa.
Possui as certi cações PSM I, PSPO I, KMP, PMI-ACP, e IBM Agile Coach. Trabalha como
Agilista ajudando empresas a navegar os mares da Agilidade, e se realiza compartilhando
os seus conhecimentos como professor, ensinando Agilidade em ambientes corporativos e
em vários cursos de pós-graduação e MBA.

é

õ
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ã

Scrum: Uma Breve História de um Hype Persistente

