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Vitor Massari
• Atuando desde 1998 na área de projetos de TI.

• Sócio-diretor da Hiflex Consultoria.

• Autor dos livros Gerenciamento Ágil de Projetos e Agile Scrum Master no Gerenciamento 
Avançado de Projetos

• Certificações:

• ITIL Foundations pela EXIN.

• COBIT 5 pela ISACA.

• PRINCE2 Foundation pela AXELOS

• PRINCE2 Practitioner pela AXELOS

• Project Manager Professional (PMP) pelo PMI.

• Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) pelo PMI.

• Certified Scrum Professional (CSP)  pela Scrum Alliance.

• Certified Scrum Master (CSM) pela Scrum Alliance.

• Certified Scrum Product Owner (CSPO) pela Scrum Alliance.

• Professional Scrum Master I (PSM) pela Scrum.Org.

• Professional Scrum Product Owner I (PSPO) pela Scrum.Org.

• Agile Scrum Foundation (ASF) pela EXIN.

• Agile Scrum Master (ASM) pela EXIN.

• Certified Integrator in Agile Service Projects (CI-ASP) pela EXIN.

• Scaled Agile Framework (SAFe) Agilist pela Scaled Agile Academy

• Scrum Fundamentals Certified (SFC) pela SCRUMStudy.



Framework Ágil



E DEPOIS ?



A meta: Adotar o mindset ágil, revisando processos, 

ferramentas e pessoas



Planejando a transição – Comitê de Transição Ágil

Traduzido e Adaptado de Mike Cohn – Succeding With Agile



Planejando a transição – Elaborando um plano de transição



Planejando a transição – Criando Sprints

e usando Scrum para a transição

Item Ação Sprint

Identificar os projetos em andamento Implantação Reunião Diária 1

Analisar em quais projetos implementar a reunião diária imediatamente Implantação Reunião Diária 1

Analisar os projetos onde possa existir uma possível resistência à implementação da reunião diária Implantação Reunião Diária 1

Disseminar a prática da reunião diária nos projetos sem resistência à implementação Implantação Reunião Diária 1

Acompanhar as reuniões diárias e fornecer coaching após a reunião Implantação Reunião Diária 1

Entender as causas de resistência à implantação da reunião diária Implantação Reunião Diária 2

Convidar membros resistentes para participarem das reuniões diárias de outros projetos para entendimento

da dinâmica e benefícios

Implantação Reunião Diária 2

Identificar projetos cuja resistência começou a ser vencida e incentivar a implementação das reuniões diárias Implantação Reunião Diária 2

Reunião com equipe do projeto piloto para definição da duração das Sprints Determinar timebox 3

Acompanhamento da execução da primeira Sprint do Projeto Piloto Determinar timebox 3

Identificar fornecedor para treinamento de TDD Treinamento TDD 4

Identificar fornecedor para treinamento de EXIN ASF Treinamento Scrum 5



NOSSO TEMA DE HOJE: 

NOSSO TEMA DE HOJE: 
Planejando a transição – Papéis da transição

O Time

(Membros do 

CAT)
Scrum Master

(Agile Coach)

Product Owner

(Sponsor da 

transição)



Planejando a transição – Definição de papéis

Analistas de Negócios?

Analistas de Requisitos?

Gerentes de Produtos?

Gerentes Funcionais?

Expert Users?

Key Users?

Líder Técnico?

Membro Mais Experiente?

Líder Nato?

Gerente de Projeto?

Agile Coach?

Equipe auto organizada?

Equipe experiente?

Equipe motivada?

Cultura “puxada” ou “empurrada”?

Utiliza ferramentas de garantia de qualidade?

Segregação de áreas (QA, Infra)?



Durante a transição – Migrando do sistema “empurrado” 

para o sistema “puxado”



Durante a transição – Revisão dos métodos de trabalho



NOSSO TEMA DE HOJE: 

NOSSO TEMA DE HOJE: 
Durante a transição – A complexidade do ser humano e 

resistências

Traduzido e Adaptado de Mike Cohn – Succeding With Agile

Sei que você não conhece 
Scrum, mas conhece muito 
do processo. Consegue me 

dar algumas dicas e 
orientações com toda a sua 

experiência?

Obrigado pela sua 
contribuição, afinal de 

contas este projeto 
tem apoio do CIO e 

CEO da empresa.

A metodologia atual dá 
resultado? Não? Sabia 
que a empresa XPTO é 
um case de sucesso em 

métodos ágeis?

O que você está 
achando das entregas 
parciais que fizemos 

até aqui?

Ego
Crachazada

ResultadosCoaching



Durante a transição – Disseminando conhecimento



Relação Cliente x Fornecedor – Cenários que requerem atenção



Relação Cliente x Fornecedor – Cenário ideal



Relação Cliente x Fornecedor – Contratos



Combinando Ágil com outros métodos da empesa - CMMI

Nível Objetivo Práticas Scrum

2 – Gerenciado Gerenciamento básico de

projetos

- Criação e gerenciamento do Product Backlog

- Definir plano de release/versão de entrega

- Definir duração das Sprints

- Estabelecer métricas que serão consideradas (velocidade em pontos,

velocidade em horas, defeitos, testes bem-sucedidos)

- Definição dos testes automatizados

3 - Definido Padronização do processo - Definição formal dos papeis e cerimônias do Scrum

- Definição formal do processo de gestão de risco através das cerimônias

do Scrum

4 – Quantitativamente

Gerenciado

Gerenciar quantitativamente - Utilizar e formalizar métricas como velocidade, defeitos, testes bem-

sucedidos para análise de variações e tendências, e tomadas de decisões

para ações preventivas ou corretivas

5 - Otimizado Melhoria Contínua - Utilizar as reuniões de retrospectiva das Sprints para identificar,

documentar e traçar plano de ação para implementar itens de melhoria.

- Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)



Ágil e PMBOK

Processo PMBOK Prática Ágil

Elaborar Termo de Abertura do Projeto (TAP) Criar o TAP usando as técnicas de

visão/inception, MVP, Elevator Statement

Identificar as Partes Interessadas Utilizar a técnica de personas

Desenvolver Plano de Gerenciamento do

Projeto

Determinar os artefatos que serão utilizados,

métricas avaliadas

Planejar Gerenciamento do Escopo Determinar como o Product Backlog será

criado e gerenciado

Coletar Requisitos Utilizar técnica de user stories

Definir Escopo Criação do Product Backlog

Criar EAP Elaboração do roadmap do produto

Planejar Gerenciamento do Tempo Determinar qual será a duração das Sprints e

qual métrica de velocidade utilizada (story

point/horas)

Definir Atividades Criação do Sprint Backlog

Sequenciar Atividades Criar dependências através das Sprints

Estimar Recursos das Atividades Entender as habilidades necessárias para

composição da Equipe Scrum

Estimar Durações das Atividades Estimativa das tarefas do Sprint Backlog



Ágil e PMBOK
Processo PMBOK Prática Ágil

Desenvolver Cronograma Criação do plano de release/versão de entrega

Planejar Gerenciamento dos Custos Avaliar a característica da release/versão de entrega: feature-

driven ou date-driven para determinar se a estimativa será

precisa ou terá uma faixa de variação

Estimar Custos Considerar a quantidade de Sprints, quantidade de integrantes

da Equipe Scrum e custos adicionais como equipamentos,

instalações, viagens, celebração do projeto

Determinar Orçamento Avaliar os itens de risco do Product Backlog e considerá-los

para compor a reserva de contingência

Planejar Gerenciamento da Qualidade Determinar quais as práticas de qualidade serão utilizadas:

TDD, testes automatizados, integração contínua, refatoração

Planejar Gerenciamento dos Recursos Humanos Determinar como recrutar os membros da Equipe Scrum e

quais recompensas estão previstas

Planejar Gerenciamento da Comunicação Determinar os meios de comunicação do projeto. Se serão

usados radiadores de informação (Kanban, Gráficos

BurnDown), quadros eletrônicos, softwares de gerenciamento

ágil

Planejar Gerenciamento de Riscos Determinar como endereçar os riscos quando identificados

durante as Sprints

Identificar Riscos Através das camadas de planejamento ágil (Release, Sprint,

Daily e Contínuo)

Realizar Análise Qualitativa dos Riscos Determinar severidade no momento que for identificado e

atualizar gráfico de risco BurnDown

Realizar Análise Quantitativa dos Riscos Determinar Valor Monetário Esperado (VME) do risco para

determinar se o risco será mitigado no Product Backlog ou não

Planejar Resposta aos Riscos Inclusão de itens de mitigação, eliminação ou exploração do

risco no Product Backlog, de acordo com a análise quantitativa

realizada



Ágil e PMBOK
Processo PMBOK Prática Ágil

Planejar Gerenciamento das Aquisições Determinar quais critérios serão utilizados para seleção de

fornecedores que trabalhem com Scrum/Agile. Determinar qual tipo

de contrato ágil será utilizado no projeto

Planejar Gerenciamento das Partes Interessadas Determinar estratégias que o Scrum Master e/ou o Product Owner

utilizarão para o engajamento das partes interessadas do projeto

Dirigir e Orientar o Trabalho do Projeto Processo de trabalho das Equipes auto organizadas

Realizar Garantia da Qualidade Utilizar TDD, refatoração, testes automatizados, testes de regressão,

testes integrados e outras técnicas de garantia da qualidade no

decorrer da Sprint

Adquirir a Equipe do Projeto Recrutar os membros necessários para compor a Equipe Scrum

Desenvolver Equipe do Projeto Processo de aprendizado das Equipes auto organizadas. Coaching,

mentoring, facilitação e uso de soft-skills do Scrum Master.

Gerenciar Equipe do Projeto Alinhamento diário da Equipe de Desenvolvimento através da Daily

Scrum

Gerenciar Comunicação Atualizar diariamente os radiadores de informação (Kanban, gráficos

BurnDown, gráficos de testes realizados, quadros eletrônicos)

Conduzir Aquisições Selecionar fornecedores que trabalhem com Scrum/Agile, no

formato de contrato ágil determinado pela empresa, e que atendam

os critérios de seleção

Gerenciar as Partes Interessadas Scrum Master e/ou Product Owner trabalhando para o engajamento

das partes interessadas, envolvendo-as nas reuniões de revisão das

Sprints e dando visibilidade do projeto através dos radiadores de

informação

Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Avaliar se o plano de release/versão de entrega está seguindo de

acordo com o planejado.

Realizar Controle Integrado de Mudanças Avaliar os impactos das inclusões, exclusões e repriorizações de itens

do Product Backlog, sempre atentando ao tipo de release/versão de

entrega determinado para o projeto: feature-driven ou date-driven



Scrum, Agile e PMBOK

Processo PMBOK Prática Ágil

Validar Escopo Através das reuniões de revisão das Sprints

Controlar Escopo Avaliação de tendências do gráfico Release BurnDown ao final

de cada Sprint

Controlar Cronograma Utilizar técnica de Gerenciamento de Valor Agregado (VA)

levando em consideração: total de Sprints, Sprints concluídas,

velocidade total, velocidade concluída

Controlar Custos Utilizar técnica de Gerenciamento de Valor Agregado (VA)

levando em consideração: total de Sprints, Sprints concluídas,

velocidade total, velocidade concluída

Controlar Qualidade Avaliar métricas como defeitos, testes bem-sucedidos, testes

mal-sucedidos, itens não aceitos (Undone) por Sprint e tomar

as devidas ações corretivas ou preventivas, se necessário

Controlar Comunicação Avaliar se os radiadores de informação estão fornecendo as

informações necessárias sobre o progresso do projeto

Controlar Riscos Reavaliar os riscos já existentes ou identificar novos riscos nas

reuniões diárias, de revisão e de retrospectiva das Sprints

Controlar Aquisições Avaliar o resultado dos fornecedores ao final de cada Sprint e

tomar as devidas ações corretivas ou preventivas, se

necessário. Reavaliar o contrato, caso o tipo seja preço fixo por

Sprint

Controlar as Partes Interessadas Identificar o nível de expectativa das partes interessadas na

reuniões de revisão das Sprints e identificar se novas partes

interessadas surgiram no projeto

Encerrar o Projeto ou Fase Através das reuniões de retrospectiva das Sprints

Encerrar as Aquisições Se o contrato for preço-fixo por Sprint, gerar aditivo ao final de

cada Sprint. Caso contrário, encerrar os contratos ao final da

release/versão de entrega



VITOR MASSARISite: 

www.hiflex.com.br

E-mail:

vitor.massari@hiflex.com.br

LinkedIn:

www.linkedin.com/in/vitormassari

Skype:

Vmassari80

Twitter:

@AgileCoachSP

@HiflexConsult

Facebook:

www.facebook.com/AgileCoachVitorMassari

www.facebook.com/HiflexConsultoria

http://www.hiflex.com.br/
mailto:vitor.massari@hiflex.com.br
http://www.linkedin.com/in/vitormassari
http://www.facebook.com/AgileCoachVitorMassari
http://www.facebook.com/HiflexConsultoria


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/2cskbXk

O lançamento do PDU é responsabilidade de cada participante. As instruções

de lançamento estarão disponíveis após o preenchimento da Pesquisa de

Satisfação.

mailto:webinars@pmipe.org.br
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://bit.ly/2cskbXk


Grupo de Estudos preparatório para a 

certificação PMI-ACP®

instagramLinkedinCanal do YouTubeFacebook twitter

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

10 Encontros a serem trabalhados todo o conteúdo 

necessário para a preparação da certificação PMI-ACP®

Siga-nos @pmipe

Próxima turma: 20/09/2016 

Informações: www.pmipe.org.br

https://www.facebook.com/pmi.pernambuco
https://www.facebook.com/pmi.pernambuco
https://twitter.com/PMI_PE
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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/

