


A Certificação Scrum Master pode representar um grande salto para sua carreira.

O profissional Certificado como Scrum Master passa a ser visto de modo muito positivo pela organização, pois seu alto nível
de especialização na aplicação dos métodos ágeis pode trazer diversos benefícios para a companhia.

A Jornada para tirar a Certificação Scrum Master não é longa, mas a maioria dos candidatos tem a mesma dúvida:

“Quais são os principais motivos de reprovação no Exame?"

Este guia passo-a-passo foi elaborado para responder esta pergunta e encorajar os profissionais a darem os primeiros
passos rumo ao sucesso profissional.

Você certamente vai curtir bastante. Aproveite!

Um abraço e Seja Ágil!

Denis Pedro Denisson Vieira
Co-Founder Co-Founder

Aprenda como tirar a Certificação!
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Porque a Certificação é Importante?

Além de garantir a empregabilidade, a certificação funciona como uma comprovação de que o
profissional possui habilidades técnicas para atuar como Scrum Master.

Ser um Scrum Master certificado representa um importante diferencial para sua carreira.

A Certificação Scrum Master é um título almejado por Gerentes de projetos e Líderes Técnicos.

O certificado pode servir como um passaporte para uma categoria de profissionais diferenciados,
permitindo entrar para uma certa elite de Profissionais que demonstram ter um conhecimento
diferenciado e maior credibilidade no mundo dos projetos ágeis.

Aumento de 
Salário

Credibilidade
Sucesso em 
Entrevistas 
de Emprego
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O salário de um Scrum Master Certificado tem sido analisado por
diversos estudos.

A InfoExame, uma revista especializada em TI, demonstra que
profissionais certificados como Scrum Master podem obter até 30%
de aumento no salário.

Atualmente as concorrências para propostas de grandes projetos ou
mesmo licitações do governo tem exigido que profissionais que
lideram projetos de desenvolvimento ou sustentação de software
detenham a Certificação Scrum Master.

É bom para o seu Salário...
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Porque a Certificação é Importante?

Por isso, estes profissionais tem sido retidos com salários melhores, pois servem até mesmo para
qualificar as empresas em projetos estratégicos.



Ter a Certificação Scrum Master significa que você domina as práticas
e processos do Scrum, passou por um rigoroso exame e está apto a
implantar o Scrum em qualquer tipo de projeto.

Se você vai ingressar em uma nova equipe, por exemplo, há uma certa
credibilidade embutida. A sua autoridade é mais facilmente percebida.

Há também a premissa de que você é o especialista e portanto deverá
ser colocado em uma posição de destaque.

Claro que mesmo tendo a Certificação Scrum Master você terá que
trabalhar duro e se dedicar para confirmar sua habilidade e
conhecimento, mas a aura de Expert já será sua.

Aumento da sua Credibilidade
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Porque a Certificação é Importante?



Você imagina quantos currículos são recebidos diariamente pelas empresas
que procuram contratar um Scrum Master ou mesmo um Gerente de
Projetos?

Com um volume grande de candidatos, é comum separar os currículos
recebidos em duas partes:

- Candidatos que têm Certificação Scrum Master
- aqueles que não a têm.

Sem dúvida, há bons candidatos não certificados, mas infelizmente eles têm
mais chances de serem ignorados.

O Filtro do Recrutamento e Seleção
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Porque a Certificação é Importante?

Portanto, a Certificação Scrum Master aumenta sua chance neste processo de seleção e concorrência.
Seja para um novo emprego ou mesmo para uma promoção...



E Quais são os

Principais Motivos

de Reprovação

no Exame Oficial de 

Certificação Scrum Master?
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Motivos de Reprovação na Prova
A Certificação PSM é a mais reconhecida e também a que demonstra realmente o seu conhecimento
como Scrum Master.

Esta certificação é dotada de uma credibilidade incrível, pois o Scrum.org foi criado pelo
Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, signatários do Manifesto Ágil e os criadores originais do
Scrum.

Para esta certificação você apenas precisa estar preparado para um exame de 100 questões a serem
realizadas em uma hora, com uma taxa mínima de aprovação de 85%.

A prova exige dedicação do profissional, pois dada sua credibilidade e o alto nível da nota para
passar, o Scrum Master precisa estar preparado e demonstrar o domínio do método ágil.
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A Dificuldade de Pensar Ágil

A maioria das Pessoas não consegue pensar em
Scrum, porém durante o Exame você precisa
pensar ágil.

A Scrum.org espera que você possa atuar como
Scrum Master em situações propostas em cada
uma das questões, portanto, se a sua empresa é
tradicional, ignore o mundo atual da sua empresa
e responda cada questão com um mindset ágil, ou
seja, com o jeito ideal como proposto no Scrum
Guide.

Mesmo que você ache que na sua empresa isso
não funcionaria.
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As Pegadinhas durante o Exame Oficial

A prova não é convencional , pois em cada questão é apresentada uma situação onde técnicas e
processos ágeis devem ser aplicados.

Normalmente mais de uma opção podem estar corretas e não é raro que hajam pegadinhas nas
respostas, ou seja, podem aparecer respostas parecidas ou que induzam ao erro do candidato.
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Busque entender o espírito da pergunta, ou seja, o que
está por trás daquela questão.

A Atenção é importante na hora de responder a cada questão, tendo em
mente a importância de seguir o processo e técnica corretos, de acordo
com o que está sendo pedido na questão.



Falta de Preparação Adequada

Um outro motivo muito recorrente na reprovação no Exame Oficial
Professional Scrum Master é a Falta de Preparação adequada ou
pouco tempo de preparação.

Muitas vezes a data para realizar o exame oficial é imposta pelo
próprio candidato, o pior é quando o profissional faz isso sem estar
devidamente pronto para aplicar a prova.

O Ideal é ter tempo suficiente para estudar e ainda praticar nos
Simulados, que são essenciais para ajudar a visualizar como será no
grande dia.
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Falta de Método de Estudo

Apesar do candidato estar aplicando para um Exame Oficial
de Scrum, muitos profissionais não adotam o método ágil
para sua própria preparação.

Um dos maiores problemas é não seguir um processo para
preparação para o Exame, por exemplo, programar Sprints
de Estudo e de aplicação nos Simulados.

A MindMaster tem se especializado em oferecer um método
completo de preparação para o exame, orientando o aluno
desde os fundamentos do Scrum até a aplicação prática e
certificação.
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Erro na Administração do Tempo

A maioria das pessoas que falharam foi por ter deixado o tempo passar se dar
atenção para as principais questões que elas já sabiam as respostas.

Você deve ter uma estratégia de resposta priorizando aquilo que já sabe e
seguindo em frente. Depois você volta e responde aquilo que ainda precisa.

O difícil é gerenciar o tempo quando você não está preparado.

Se estiver preparado, não precisa temer.
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A prova dura 1 hora de duração e se você não se planejar o tempo pode passar mais rápido do que
imagina.

Não é o momento para ficar procurando respostas no Google ou mesmo em apostilas.



Pouca Prática em Simulados

Você somente estará pronto para o Exame Oficial depois de efetivamente praticar em um ambiente
similar a prova oficial.

A maior parte dos candidatos que falham no exame oficial é porque não se aplicaram devidamente na
resolução de Simulados do Exame Oficial da Certificação.

De nada adianta realizar Simulados de 20, 30 ou até 50 questões.

O Correto é o aluno ter praticado diversas vezes em um ambiente que apresentar as mesmas condições
da prova oficial.
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É importante também cadastrar-se no site Scrum.org e realizar o simulado oficial, que
embora seja insuficiente para a preparação, também mantém em contato com o ambiente
da prova.

Resumindo, aqueles que fazem Simulados tendem a passar de primeira no Exame
Oficial de Scrum Master, quem não faz fica com a Ilusão da competência e não consegue
tirar nenhum coelho da cartola durante a prova.



Material de Estudo Ruim

Durante o Exame Oficial é exigido do Candidato o domínio
dos fundamentos do Scrum, especialmente relacionados à
aplicação prática.

É comum que candidatos que falharam terem utilizado
material que pouco lhes preparou para a prova.

Há muitos materiais e até alguns cursos disponíveis na
Internet, porém são insuficientes para garantir a preparação
do aluno.

Disciplinas como Coaching, Liderança Servidora e os
próprios fundamentos do Scrum são questionados de modo
a exigir preparação, por isso, nem todo material consegue
preparar para passar na prova.
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Excesso de Confiança

O Candidato precisa estar efetivamente preparado, afinal, ninguém gosta de perder
o valor pago para fazer a prova não é mesmo?
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Para não passar por isso, estude os fundamentos, revise o Scrum
Guide e resolva diversos simulados de 80 questões em um
ambiente similar à prova.

Você só tem a ganhar.

Este também pode ser um dos fatores daqueles que não se aplicaram nos estudos ou na resolução de
Simulados.

Há diversos candidatos que acham estarem prontos para o exame por terem resolvido 30 questões em
um Simulado e terem tirado 90% ou mesmo simplesmente por terem assistido a um vídeo que resumo o
Scrum.



Se precisar

de ajuda, 

conte

conosco
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Seja Ágil e Muito Obrigado! 

contato@mindmaster.com.br

twitter.com/mindmaster2

facebook.com/mindmaster.treinamentos

http://www.mindmaster.com.br

Em caso de Dúvidas, entre em contato

Denis Pedro Denisson Vieira 


