
•O Product Owner PRECISA estar engajado e com poderes necessários 
para sua tomada de decisão! Sem isso, não tem jeito de avançar. 

O Product Owner Não tem o 
Poder para Tomar as decisões 

•O Product Owner que for designado PRECISA receber treinamento nos 
processo ágeis e como o Scrum funciona! 

Product Owner NÃO sabe 
exercer sua função! 

•Equipe precisa estar apta a pegar uma Estória e finalizá-la até o final 
obedecendo a DoD 

Alocação do Time não está 
otimizada para o Sucesso! 

•Envolva o time atual durante o processo de coleta de requisitos e faça-
os revisar as estimativas usando alguma métrica como Story Points, 
UCP ou até APF. 

Estimativas do Projeto NÃO 
foram providas pelo time do 

Projeto 

•Evite o jargão “Vamos direto, confie em mim” 

•Eduque seu time a fazer o Release Planning e até a Iteração 0 

•Contacte todo mundo que for preciso, DBA, Infra etc 
Relase Planning Inexistente 

•Os Testers são a chave para o sucesso, inclua-os desde o Release 
Planning 

• Inclua testes em cada Iteração. Sim, precisa!  

Testers incluídos só no final do 
projeto 

•A gerência deve se concentrar em remover impedimentos, corrigir 
problemas de alocação de equipe, otimização de papéis e melhorar as 
habilidades da equipe, fornecendo ferramentas e treinamentos 
adequados 

O Gerenciamento como 
Impedimento: Deveria ser o 

contrário, certo? 

•O time do projeto é a parte sensível da coisa 

•Entenda o papel do SCRUM MASTER, participe das Daily Scrum, ganhe 
a confiança do time e então reporte o status para o chefe! 

SCRUM MASTER preocupado apenas 
com Status Report para o chefe e não 

para o time 

•Eduque o time a utilizar técnicas de qualidade como TDD, Integração 
Contínua, Daily Check-ins e Design Patterns. 

•Diminua o Débito Técnico através de Code Review 

Código de Má Qualidade 
começam a Imergir! 

•A base do SCRUM é a Auto-Organização do Time. Faça  funcionar! 

•O Segredo é rodar as Retrospectivas junto com todo mundo! 
Equipe Desorganizada 

•Quebre o Trabalho em pequenas iterações 

•Rode as Daily Scrums TODO DIA  

•Tenha um Definition of Done claro e conciso 

Falta de Visibilidade do 
Progresso e dos Impedimentos! 

•O Product Owner precisa estar sempre olhando para o próximo passo 
do projeto 

•O PO precisa revisar o progresso em cada iteração. 

Falta de Priorização Adequada 
do Product Backlog 

12  SINAIS de QUE SEU Projeto ESTÁ EM 
Perigo! 
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