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Sobre o facilitador

Profundamente em sintonia na forma como equipes se adaptam, desenvolvem e colaboram entre 

si, Ricardo Peters se destaca como um facilitador quando o assunto é agilidade na prática, direto 

das trincheiras, ajudando equipes e líderes na transição para métodos ágeis através de sua 

experiência profissional e de seu conhecimento em Agile e Management 3.0.

Sua experiência com voluntariado no PMI foi gratificante, atuando como Diretor do PMI-DF, e do 

PMI-PE, do qual atualmente é voluntário. É Gerente de Projetos para o centro de pesquisa mais 

inovador do Brasil, o CESAR (http://www.youtube.com/user/cesarRecife1) onde pratica sua paixão 

por ajudar equipes a alcançar todo seu potencial. É também fundador da Peters Treinamentos 

(http://www.peterstreinamentos.com), uma empresa de treinamentos em Recife, onde ele procurar 

desenvolver experiências e apresentações provocativas, engajadoras e energizantes, para que as 

pessoas possam aprender e melhorar através de uma abordagem pouco convencional. 

Seu conhecimento em Gerenciamento de Projetos e Agilidade foi obtido em mais de 20 anos 

trabalhando em diversos papéis na área de TI. Apaixonado por métodos ágeis e seus resultados, 

o foco de Ricardo está em unir pessoas para que juntos, possam navegar os diferentes e 

conflitantes desafios, abordagens, métodos e culturas organizacionais. Não sabe a receita para o 

sucesso, mas teve a oportunidade de enfrentar desafios de trabalho reais, de todos os tamanhos, 

sabores e cores. Está convencido de que empoderar pessoas é a melhor forma de construir 

ambientes de trabalho mais felizes e produtivos, e que isso conduz ao desenvolvimento de 

surpreendentes novas oportunidades.

É graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Gestão da Tecnologia da Informação e 

MBA em Gestão Empresarial. Por fim, porém o mais importante: marido, filho, irmão, amigo e tio 

mais legal do mundo.

Ricardo Peters, PMP, PMI-ACP

ricardo@peterstreinamentos.com

agile.mindset@gmail.com
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Mamãe, eu quero ser 
Product Owner
O que faz um Product Owner?



Adaptado de: http://knowyourmeme.com/memes/the-rock-driving



A vida fácil de um Product Owner, #SQN

Cria a 
visão

Mantém o 
Roadmap

Refina o 
Product
Backlog

Gerencia o
Orçamento

Planeja o
Release

Colabora
com o Time e 
Scrum Master

Conduz a 
Comunicação com

Stakeholders

Artefatos:
- Visão do Produto

- Roadmap do Produto
- Product Backlog

- Release Burndown

Um PO por 
produto, com

autoridade sobre 
o mesmo.

PO



O PO é um Thundercat...

Precisa ter:

Visão além

do alcance!

Fonte: 

http://www.imdb.com/title/tt0088631/



É um
ventilador.

É uma
lança.

É uma
cobra. É uma

árvore
.

É um 
muro. É um 

corda. E
está bem

suja...



Product Backlog



Um product backlog

 Contém valor
 Ordenado
 Priorizado
 Possui dependências 

e relacionamentos
 É orgânico, dinâmico, 

e modificado 
constantemente: 
refinamento e 
repriorização.

Pronto

Refinado

Bruto

Próxima Release

+ Detalhado, + Valor

- Detalhado, - Valor



O que é melhor:
conversas sobre 

requisitos ou documentos 
de requisitos?



O que é Requisito?

“(...) uma condição ou capacidade que 
precisa estar presente em um produto, 
serviço ou resultado para satisfazer um 

contrato ou outra especificação 
formalmente imposta.” PMBOK Guide 5th 

Ed.



User Stories

São requisitos obtidos através de colaboração.



User Stories (Mike Cohn, User Stories Applied)

 “A written description of the story used for planning
and as a reminder

 Conversations about the story that serve to flesh out 
the details of the story

 Tests that convey and document details and that can
be used to determine when a story is complete”



User Stories

Os três Cs de um Cartão
(Ron Jeffries, 2001):
 Card
 Conversation
 Confirmation

Rachel Davies, 2001:
Cartões 
“represent customer

requirements rather
than document them.”



Critérios de Aceitação

Given - When - Then

 Dado <contexto>
 Quando <uma ação for realizada>
 Então <um conjunto de consequências observáveis é 

obtido>



Critérios de Aceitação

Given - When - Then
(BDD)

Dado <contexto>
Quando <uma ação 

for realizada>
Então <um conjunto 

de consequências 
observáveis é obtido>

Dado que minha 
conta está inativa;

Quando eu tentar me 
autenticar na 
ferramenta

Então a autenticação 
não deve ser 
permitida, e o usuário 
deve ser informado 
de que sua conta está 
inativa.



INVEST (Bill Wake, 2003)

Uma boa User Story deve ser:
 Independent
 Negotiable
 Valuable to user or customers
 Estimatable
 Small
 Testable



Conclusões

 Formato é um norte, 
não uma camisa de 
força

 Nem toda boa user
story tem, 
necessariamente, 
que ser INVEST.

 O Product Owner
precisa dominar a 
técnica.

 Menos User Stories
no início, pode 
significar mais valor.

 Cartão, é apenas o 
primeiro C. Os dois 
últimos são mais 
importantes.

 E se documentarmos 
os requisitos do 
projeto assim?



Críticas e sugestões: webinars@pmipe.org.br

Aguarde Informações do próximo webinar!!!

Acesse nossa redes sociais para saber sobre as próximas palestras

Questões/Dúvidas

instagramLinkedinCanal do YouTubeFacebook twitter

www.pmipe.org.br https://vrms.pmi.org/ http://www.projectmanagement.com/

Pesquisa de satisfação: http://bit.ly/22kh04j

O lançamento do PDU é responsabilidade de cada participante. As

instruções de lançamento estarão disponíveis após o preenchimento

da Pesquisa de Satisfação.
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Transformando Crise em Oportunidade, 

maximizando Benefícios e Negócios de Sucesso

#CGP2016EUVOU                                  Siga-nos @pmipe

VIII 

Conferência de Gerenciamento de Projeto

instagramLinkedinCanal do YouTubeFacebook twitter

www.pmipe.org.br https://vrms.pmi.org/ http://www.projectmanagement.com/

https://www.facebook.com/pmi.pernambuco
https://www.facebook.com/pmi.pernambuco
https://twitter.com/PMI_PE
https://twitter.com/PMI_PE
https://www.linkedin.com/company/pmi-pernambuco-brazil-chapter?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/pmi-pernambuco-brazil-chapter?trk=top_nav_home
https://www.youtube.com/channel/UC2qqedIz3XohJnOQap4ufxg
https://www.youtube.com/channel/UC2qqedIz3XohJnOQap4ufxg
https://www.instagram.com/pmipe/
https://www.instagram.com/pmipe/
http://www.pmipe.org.br/
https://vrms.pmi.org/
http://www.projectmanagement.com/

